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Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 26.01.2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/12   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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Tilbygg til hytte Gnr. 248/1,29 - Væleren 

 

Arkivsaksnr.: 14/1093   Arkiv: GNR 248/1,29  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

allerede oppført tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i 

Buskerud og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at hensynet til 

drikkevannskilden Væleren, blir tilstrekkelig ivaretatt. Hovedkomiteen velger å gi 

dispensasjon, til tross for at Tyristrand vannverk har uttalt seg negativt. Fordelene ved 

å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. Søknaden om tillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes 
Eivind Rotefoss, Tufteveien 5  3533   TYRISTRAND 

Tyristrand Vannverk SA c/o Anita Pharo Denné, Claus Trondsens gate 19D, 3011 

DRAMMEN 

 

Sammendrag 
Vi har mottatt en søknad fra Eivind Rotefoss om tilbygg på en hytte ved Væleren. Som kjent 

så forsyner Væleren drikkevann til Tyristrands og Nakkeruds befolkning, Tyristrand 

vannverk er rettighetshaver til beskyttelsesbestemmelser for drikkevannet. 

 

Tilbygget er på ca. 7,6 m², er en utvidelse av et soverom, og har blitt oppført uten tillatelse 

fra bygningsmyndighetene. Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 

2.1, generelt byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur og friluftsområde). Tyristrand 

vannverk er negativ til godkjenning av tilbygget.   
 

Fylkesmannen har uttalt seg om tilbygget, og kan ikke se at tiltaket vil få negative 

innvirkninger for nasjonale og regionale miljøinteresser knyttet til deres ansvarsområder, 

men anbefaler samtidig at hensynet til drikkevannskilden vil bli tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Rådmannen vurderer på grunnlag av tiltakets beskjedne størrelse og plassering, at tiltaket 

ikke har noen betydelige ulemper i henhold til natur- og friluftsverdier i området. Rådmannen 
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mener også at selve størrelsen på hytta er og forblir innenfor retningslinjene som er gitt i 

kommuneplanen og av vannverket, og at det derfor bør kunne godkjennes. Rådmannen mener 

at det burde legges vekt på at tiltakshaver av hytta har installert en type forbrenningstoalett, 

som er et miljøvennlig tiltak som reduserer og forhindrer utslipp.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
Vi har mottatt en søknad fra Eivind Rotefoss, om godkjenning av tilbygg på eiendom med 

gårdsnummer 248, gårdsnummer 1 og festenummer 29, den 06.10.2014.  Det omsøkte 

tilbygget er på ca. 7,6 m² og ble oppført mellom 2010-11, uten tillatelse fra 

bygningsmyndighetene. Det søkes i den forbindelse om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur og 

friluftsområde). Tilbygget ligger i et hyttefelt langs vannet Væleren, rundt 215 m i luftlinje 

fra vannet. Deler av eiendommen ligger innenfor nedlagsfeltet til Tyristrand vannverk. 

Søknaden ble sendt til vannverket for uttalelse, og vi mottok uttalelse fra vannverket 

03.11.2014. Tyristrand vannverk er negativ til godkjenning av tilbygget.  Saken ble deretter 

sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse.  

 

 
Beskrivelse av saken 
Eier overtok denne hytta i 2010. Tiltaket ble oppført rundt 2010-11/12.  Tilbygget er en 

utvidelse av et soverom og er på ca. 7,6 m² BYA (bebygd areal). Hyttas BYA var før 

tilbygget ca. 42,2 m². Det totale BYA med tilbygget blir da ca. 49,8 m². Eier har i tillegg to 

uthus på eiendommen. Det ene uthuset er en bod på ca. 8,9 m². Det totale bebygde arealet er 

oppgitt å være ca. 58,7 m². BYA for bod/uthus nr. 2, er ikke oppgitt, men ser ut til å være 

rundt 9 m². Maksimalt tillatte BYA på eiendommen ansees derfor å være noe mer enn det 

som er oppgitt.  

 

 

 

Uttalelse fra Tyristrand vannverk 

Saken ble oversendt til Tyristrand vannverk for uttalelse. Vannverket har 27.10.2014 

konkludert med følgende vedtak; 

 

«Væleren er som kjent drikkevannskilde for Nakkerud og Tyristrand befolkning. Vannverkets 

styre har gjennom mange år holdt en meget restriktiv linje når det gjelder tilbygg til hytter og 

andre tiltak i nedslagsfeltet. Spesielt i indre sone som omsøkte tilbygg ligger i. 

Klausuleringsbestemmelsene tar utgangspunkt i at området allerede har stort 

forurensingspotensiale og at nye tiltak kan forverre råvannskvaliteten slik at godkjennelsen 

blir inndratt og vannverket stengt. Større hytter er en av grunnene som kan gi større aktivitet 

og forurensing i området.  

Med bakgrunn i ovenstående kan ikke styret gi sitt samtykke til det nye tilbygget. «  

 

 

Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

Saken ble oversendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette er en kort 

oppsummering av fylkesmannens vurdering mottatt 17.12.2014; 
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Fylkesmannen kan ikke se ut i fra hyttas beliggenhet mellom andre hytter og tiltakets 

begrensede størrelse at tiltaket vil få negative innvirkninger for nasjonale eller regionale 

miljøinteresser knyttet til deres ansvarsområder. Fylkesmannen ber imidlertid kommunen om 

å legge stor vekt på å unngå vedtak som kan skape en uheldig presedens og på den måten 

bidra til å undergrave byggeforbudet i kommuneplanen. Det vises spesielt til § 10 i 

naturmangfoldloven om samlet virkning.  

 

Videre påpekes det at kommunen må vurdere hvilke signaler en eventuell dispensasjon vil 

kunne gi for ulovlige byggetiltak i området, og at hensynet til drikkevannskilden blir 

tilstrekkelig ivaretatt.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens LNF-område (landbruk- natur og 

friluftsområde). Jfr. § 2.1 i kommuneplanbestemmelsene er det generelt ikke tillatt med 

byggetiltak i LNF-områder, med mindre tiltaket inngår som et ledd i stedbunden næring.  Det 

søkes om dispensasjon fra § 2.1.   

 

Videre er det i § 2.1 beskrevet hvilke retningslinjer som gjelder dersom det gis dispensasjon 

for utvidelse av hytter spesielt innenfor nedslagsfeltet til vannkilden Væleren. Maksimal 

grense for utvidelse av hytter er satt til en samlet størrelse på inntil 50 m² T-BYA (totalt 

bebygd areal), samt et frittliggende uthus på 10 m².  

 

 

Juridiske forhold 
Hentet fra Tyristrand vannverks uttalelse; 

  
«Væleren og drikkevannsfeltet er beskyttet gjennom klausuleringsbestemmelser siden 

anleggelsen i 1949. Klausuleringsbestemmelsene ble oppdatert og modernisert i 1991. 

Gjeldende klausuleringsbestemmelser framgår av ekspropriasjonsskjønn avholdt 11. 

september 1991.  Rettsboka er tinglyst på alle eiendommer som ligger innenfor eller delvis 

innenfor sevituttgrensa. Tyristrand vannverk er i medhold av lov om vassdragene av 15. mars 

1940, § 18, gitt tillatelse til ekspropiere det som trengs av rettigheter for klausulering av 

nedbørsfeltet for Væleren i Ringerike. « 

 

 

Alternative løsninger 
  

Forslag til alternativt vedtak; 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om oppføring av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk mottatt, til uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1. Hovedkomiteen for 

miljø og arealforvaltning vurderer at å ivareta drikkevannskilden, Væleren, bør tas 

hensyn til i sterk grad, og at tiltaket har ført til potensielt økt bruk av hytta og økt 
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forurensing i drikkevannskilden. Tiltaket kan føre til en uheldig presedens i området 

rundt Væleren. Ulempene ved å gi dispensasjon anses som større enn fordelene. 

 

2. Søknad om godkjenning av tilbygg og dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 

2.1 avslås.  
 

3. Rådmannen bes følge opp saken.  
 

4. Se vedlagte orientering om klagegang.  

 

Alternativ argumentasjon 

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning (HMA) kan velge å legge vekt på at tilbygget 

kan ha ført til økt bruk av tiltakshavers hytte. En utvidelse av soverommet gir bedre komfort 

på hytta til tiltakshaver. Økt bruk vil kunne føre til økt utslipp i Vælerens nedbørsfelt.  HMA 

kan vurdere det slik at de ønsker å gi medhold til Tyristrand vannverk, da godkjenning av 

tilbygg til eksisterende hytter i dette området, kan føre til forurensing av drikkevannet i 

Væleren. HMA kan legge vekt på at hensynet til drikkevannet bør veie tyngst. HMA er blitt 

gjort oppmerksom på at det er mange ulovlige tilbygg i dette området som har blitt oppført 

uten tillatelse. HMA kan derfor vurdere det slik at en godkjenning av et ulovlig oppført 

tilbygg kan føre til en uheldig presedens for eventuelle framtidige søknader.   

 

HMA kan vurdere det slik at det ikke er noen klare fordeler det er ved å gi denne 

dispensasjonen, i henhold til kriteriene som ligger til grunn for å kunne gi dispensasjon i 

plan- og bygningsloven § 19-2. Ulempene synes derfor å være større enn fordelene, og HMA 

kan velge og ikke gi dispensasjon fra § 2.1 ut i fra en slik betraktning. 

 

Rådmannens vurdering for positiv innstilling 
Eiendommen ligger helt i grensa av nedbørsfeltet, og ligger i et område med mange hytter.  

Deler av eiendommen ligger utenfor nedbørsfeltets sone som er vist i kommuneplanen. 

Tilbygget er kun ca. 7,6 m² og bebyggelsen er innenfor kommuneplanbestemmelsenes 

retningslinjer for hytter i nedbørsfeltet i Væleren. Retningslinjene for 

dispensasjonsbehandling angir en samlet størrelse på inntil 50 m² T-BYA (totalt bebygd 

areal), samt et frittliggende uthus på 10 m² T-BYA. T-BYA på denne hytta er ca. 49,8 m². I 

tillegg er det to boder/uthus på eiendommen hvor det ene er ca. 8 m², det er ikke opplyst 

størrelse om uthus nr. 2, men det ser ut til å være ca. 9 m². Det totale bebygde arealet på 

eiendommen ansees da å være noe mer enn 60 m².  

 

Det er opplyst at det er utført mange ulovlige tilbygg i området, og at de fleste er mye mer 

omfattende enn denne. Rådmannen mener ikke at man bør godkjenne alle ulovlige tilbygg, 

men det bør legges til grunn en vurdering av størrelse på tilbygget, total hyttestørrelse, type 

bruk, alder og plassering av eiendommen for å unngå en eventuell uheldig presedensvirkning. 

Vi mener at dette tiltaket er av svært liten karakter, det ligger dessuten helt i utkanten av 

nedbørsfeltet til Væleren slik det er vist på kommuneplanen, og det er i tillegg innenfor gitte 

retningslinjer i kommuneplanen for maksimalt tillatt BYA for hytte. Det vises for øvrig til 

klausuleringsbestemmelsen § 2.1 til Tyristrand vannverk fra 1998, hvor det står beskrevet om 

tilbygg:    
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«Tilbygg, gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom 

dette ikke medfører bruksendring, og alle byggesaker skal godkjennes av helserådet.» 

 

Tilbygget er en utvidelse av ett soverom, det omfatter dermed ingen endring av type bruk slik 

det er beskrevet i klausuleringsbestemmelsen. 

  

I tillegg har tiltakshaver installert en type «Cinderella forbrenningstoalett» som går på gass. 

Forbrenningstoalettet er type toalett der avføringen forbrennes ved høy temperatur til 

minimal askemengde. Asken er bakteriefri. Tiltakshaver har dermed gjort ett miljøvennlig 

tiltak som hindrer forurensende utslipp. 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven 

Rådmannen har sjekket artskart og naturbasekart, og kan ikke se at det er observert noen 

rødlista arter, utvalgte naturtyper eller trua arter i området. Tilbygget ligger dessuten i et 

område hvor det er mange hytter fra før av, og tiltaket er allerede utført. Rådmannen vurderer 

det slik at det ikke vil ha noen betydning for naturmangfoldet om det fortsatt står der eller 

rives. Fylkesmannen viser til naturmangfoldloven § 10 om samlet virkning. Rådmannen anser 

at en bit for bit utbygging av hytter i området kan virke negativt på naturmangfoldet. Ved 

framtidige omsøkte tiltak vil det derfor være viktig å vurdere en samlet belastning for å unngå 

uheldig presedens.  

 

Vurdering etter friluftsloven 

Jfr. § 13 i friluftsloven skal ikke eier eller bruker av grunn vanskeligjøre ferdsel, opphold, 

bading eller høsting. Videre står det beskrevet at eventuelle tiltak ikke skal være til utilbørlig 

fortrengsel for allmenhetens utøvelse av allemannsrett.  

Rådmannen mener tiltaket er av såpass liten karakter at det ikke ytterligere privatiserer 

området rundt hytta, til sammenligning med graden av privatisering som allerede har vært før 

tilbygget ble bygget.  

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at tilbyggets størrelse og beliggenheten til hytta ikke fører til noen 

betydelige ulemper for natur- og friluftsverdier i området. Rådmannen kan ikke se at å rive 

tilbygget vil føre til mindre forurensing/utslipp i Væleren. Tiltakshaver har dessuten gjort et 

miljøvennlig tiltak med forbrenningstoalett som reduserer utslipp. Selve hytta er innenfor 

retningslinjene som er gitt i kommuneplanen, og rådmannen kan ikke se at tilbygget har økt 

privatiseringen på eiendommen i særlig grad i forhold til hva som har vært tidligere.  

I henhold til naturmangfoldloven kan ikke rådmannen se at tiltaket vil ha noe betydelig 

konsekvens, men som fylkesmannen viser til, kan konsekvensen av en samlet virkning være 

negativt for naturmangfoldet i området og for drikkevannskilden. Rådmannen mener at dette 

tiltaket er i henhold til intensjonen til kommuneplanbestemmelsene, men at man ved 

framtidige vedtak må vurdere en samlet belastning for å unngå presedens. 

 

Fordelene synes derfor å være større enn ulempene, og etter en helhetsvurdering kan ikke 

rådmannen se at en godkjenning av tiltaket vil tilsidesette hensynene som kommuneplanens § 

2.1 er ment å ivareta.  
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Vedlegg 

 
1. Situasjonskart 1-4000 

2. Situasjonskart med nedslagsfelt 

3. Situasjonskart 1-1000 

4. Dispensasjonssøknad 

5. Tegninger av tilbygg 

6. Uttalelse fra Tyristrand vannverk 

7. Motsvar fra Eivind Rotefoss 

8. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

9. Klausuleringsbestemmelser fra 1998 

 

 

 
Ringerike kommune, 19.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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Tilbygg til hytte Gnr 248/90 - Væleren 

 

Arkivsaksnr.: 14/1340   Arkiv: GNR 248/90  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

allerede oppført tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i 

Buskerud og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at hensynet til 

drikkevannskilden Væleren, blir tilstrekkelig ivaretatt. Hovedkomiteen velger å gi 

dispensasjon, til tross for at Tyristrand vannverk har uttalt seg negativt. Dette ut i fra 

at fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene, sett i lys av at 

det er meget lenge siden tilbygget ble oppført, og at planbestemmelsene var helt 

annerledes den gang.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. Søknaden om tillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes 
Synnøve Repvik, Kantarellveien 15  3518  HØNEFOSS 

Tyristrand Vannverk SA c/o Anita Pharo Denné, Claus Trondsens gate 19D, 3011 

DRAMMEN 

 

Sammendrag 
Vi har mottatt en søknad fra Synnøve Repvik om dispensasjon og godkjenning av et gammelt 

tilbygg på en hytte ved Væleren. Som kjent så forsyner Væleren drikkevann til Tyristrands 

og Nakkeruds befolkning, Tyristrand vannverk er rettighetshaver til 

beskyttelsesbestemmelser for drikkevannet.  

 

Tilbygget er på ca. 49 m², totalt har hytta et bebygd areal på ca. 76 m². Det presiseres at 

nåværende eier er usikker på nøyaktig hvor stort dette tilbygget er, da det ble utført av 

tidligere eier. Tilbygget omfatter et ekstra rom, gang og større balkong. Tilbygget har blitt 

oppført uten tillatelse fra bygningsmyndighetene. Det er søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, generelt byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur og 

friluftsområde). Tyristrand vannverk er negativ til godkjenning av tilbygget, de viser spesielt 

til at tilbygget er utenfor deres retningslinjer.   

 

Fylkesmannen har uttalt seg om tilbygget. Fylkesmannen ber kommunen om å legge vekt på 

å ivareta hensynet til allmenne landskaps- natur- og friluftsinteresser i vurderingen av saken. 

Kommunen må også vurdere både størrelsen og utformingen av tilbygget ut fra landskaps- og 
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estetiske forhold.  I tillegg ber de kommunen vurdere hvilke signaler en eventuell 

dispensasjon vil kunne gi for ulovlige byggetiltak i området.  

 

Bygget har blitt oppført for rundt 20-25 år siden. Rådmannen vurderer det derfor dit hen at 

det bør tas hensyn til tilbyggets alder, og at dagens retningslinjer fra vannverket antageligvis 

ikke lå til grunne da hytta ble bygd.  Rådmannen mener at det bør legges vekt på at 

tiltakshaver har biodo på hytta, dette er et kompenserende tiltak, som reduserer utslipp i 

nedbørsfeltet.  Med grunnlag i at tilbygget har vært der relativt lenge, og på grunnlag av 

tilbyggets beliggenhet, som er et stykke fra vannet og midt inne i et hyttefelt, kan ikke 

rådmannen se at det vil føre til noen betydelige ulemper for natur- og friluftsverdier i området 

ved at tilbygget fortsatt står der. Rådmannen kan heller ikke se at å rive tilbygget vil i særlig 

grad føre til mindre forurensing/utslipp i Væleren. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Synnøve Repvik søkte om godkjenning av tilbygg på eiendom med gårdsnummer 248 og 

bruksnummer 90, den 17.09.2014. Tilbygget er oppført uten tillatelse fra 

bygningsmyndighetene. Det søkes i den forbindelse om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur og 

friluftsområde). Hele eiendommen ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilden Væleren. 

Søknaden ble sendt til vannverket for uttalelse. Tyristrand vannverk er negativ til tilbygget.  

Saken ble deretter sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse.  

 
 

Beskrivelse av saken 
Hytta er oppgitt å ha et totalt bebygd areal på ca. 76 m². Det omsøkte tilbygget utgjør ca. 49 

m². Dette er cirkatall, da eier ikke har utført tilbygget selv, og er usikker på hva som faktisk 

er tilbygg, og hva som var opprinnelig bygget. I tillegg er det en liten frittliggende bod på 

hytta, størrelse på denne er ikke oppgitt, men det ser ut til å være ca. 5 m². Det totale bebygde 

arealet på eiendommen er da ca. 81 m². Tiltakshaver anslår at tilbygget ble oppført i perioden 

1989-94. Nåværende eier overtok hytta etter at tilbygget har blitt oppført. Tilbygget omfatter 

et ekstra rom, gang og større balkong. Hytta ligger i et hyttefelt langs vannet Væleren, med 

en plassering rundt 155 m i luftlinje fra vannet. Hyttas bebygde areal er i strid med 

retningslinjene for nedbørens nedslagsfelt, 50m² for hytte, og 10 m² for uthus.   
  

 

Uttalelse fra Tyristrand vannverk 

Saken ble oversendt til Tyristrand vannverk for uttalelse. Vannverket har 08.10.2014 

konkludert med følgende vedtak; 

 

«Vannverkets styre har forståelse for søkers vanskelige situasjon etter å ha overtatt en 

hytteiendom hvor tillatelse til tilbyggene ikke er gitt. Likevel kan ikke styret gi sitt samtykke ti 

søknaden på grunn av prinsipielle årsaker som forskjellsbehandling, uheldig presedens i 

forhold til andre tiltak i nedbørsfeltet, samt fare for større forurensing i nedslagsfeltet, etc» 

 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 
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Saken ble oversendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette er en kort 

oppsummering av fylkesmannens vurdering mottatt 08.12.2014; 

 

Fylkesmannen ber kommunen legge vekt på miljøområdet knyttet til deres ansvarsområder, 

spesielt ber de kommunen legge vekt på å ivareta hensynet til allmenne landskaps- natur og 

friluftsinteresser i vurderingen av saken. Kommunen må vurdere både størrelsen og 

utformingen av tilbygget ut fra landskaps – og estetiske forhold.  

 

Videre påpeker fylkesmannen at kommunen må unngå vedtak som kan skape en uheldig 

presedens, da de fleste hyttene i området er av eldre dato og trolig har en beskjeden størrelse. 

Det vises til at en bit for bit utbygging samlet vil virke negativt på de allmenne interessene 

som planmyndigheten skal ivareta. Det vises spesielt til § 10 i naturmangfoldloven om samlet 

virkning.  

 

Fylkesmannen påpeker at en presedens for hytteutvidelser i området vil kunne undergrave 

kommuneplanen og berøre de allmenne frilufts- natur og landskapsinteressene som 

byggeforbudet er ment å skulle ivareta. Mange mindre tiltak sett i sammenheng og over tid 

vil kunne bidra til å endre landskapsbildet og redusere rekreasjonsverdiene. 

 

Fylkesmannen forutsetter at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken, og at 

overnevnte miljøhensyn og hensynet til drikkevannskilden blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens LNF-område (landbruk- natur og 

friluftsområde). Jfr. § 2.1 i kommuneplanbestemmelsene er det generelt ikke tillatt med 

byggetiltak i LNF-områder, med mindre tiltaket inngår som et ledd i stedbunden næring.  Det 

søkes om dispensasjon fra § 2.1.   

 

Videre er det i § 2.1 beskrevet hvilke retningslinjer som gjelder dersom det gis dispensasjon 

for utvidelse av hytter spesielt innenfor nedslagsfeltet til vannkilden Væleren. Maksimal 

grense for utvidelse av hytter er satt til en samlet størrelse på inntil 50 m² T-BYA (totalt 

bebygd areal), samt et frittliggende uthus på 10 m².  

 

 Juridiske forhold  
Hentet fra Tyristrand vannverks uttalelse; 

  
«Væleren og drikkevannsfeltet er beskyttet gjennom klausuleringsbestemmelser siden 

anleggelsen i 1949. Klausuleringsbestemmelsene ble oppdatert og modernisert i 1991. 

Gjeldende klausuleringsbestemmelser framgår av ekspropriasjonsskjønn avholdt 11. 

september 1991.  Rettsboka er tinglyst på alle eiendommer som ligger innenfor eller delvis 

innenfor sevituttgrensa. Tyristrand vannverk er i medhold av lov om vassdragene av 15. mars 

1940, § 18, gitt tillatelse til ekspropiere det som trengs av rettigheter for klausulering av 

nedbørsfeltet for Væleren i Ringerike. « 
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Alternative løsninger 

 
Forslag til alternativt vedtak; 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

allerede oppført tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk mottatt, til uttalelse fra 

fylkesmannen i Buskerud og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. Hovedkomiteen for 

miljø og arealforvaltning vurderer at å ivareta drikkevannskilden, Væleren, bør tas 

hensyn til i sterk grad, og at tiltaket har ført til potensielt økt bruk av hytta og økt 

forurensing i drikkevannskilden. Det legges vekt på at tiltaket er utenfor 

retningslinjene for utvidelse av hytter, som er angitt i kommuneplanbestemmelsene, 

og av Tyristrand vannverk. En godkjenning av dette tiltaket kan føre til en uheldig 

presedens i området rundt Væleren. Ulempene ved å gi dispensasjon anses som større 

enn fordelene. 

2. Søknad om godkjenning av tilbygg og dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 

2.1 avslås.  

3. Rådmannen bes følge opp saken. 

4. Se vedlagte orientering om klagegang.  

 
 

Alternativ argumentasjon 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) kan velge å vektlegge at hyttas 

bebygde areal er på 76 m², og dette er utenfor retningslinjene som er gitt for utvidelse av 

hytter av Tyristrand vannverk, og for behandling av dispensasjon i 

kommuneplanbestemmelsene. Tyristrand vannverk ønsker å begrense omfanget av 

hytteutvidelser i området, da dette kan utgjøre en trussel for økt forurensing i Væleren. 

Tilbygget anses dessuten å ha en relativt stor størrelse (49 m²).  

 

HMA kan velge å vektlegge at tilbygget har en utforming som estetisk sett ikke er helt 

heldig, da med tanke på valg av møne. Tilbygget kunne ha vært bygget med en løsning som 

hadde vært mer kompakt og arealeffektiv, og på den måten tatt større hensyn til landskapet 

rundt.  

 

Tilbygget kan vurderes av HMA slik at det har ført til økt bruk av tiltakshavers hytte.  Økt 

bruk vil kunne føre til økt utslipp i Vælerens nedbørsfelt.  Det kan hende at HMA ønsker å gi 

medhold til Tyristrand vannverk, da godkjenning av tilbygg til eksisterende hytter i dette 

området, kan føre til forurensing av drikkevannet i Væleren. HMA kan velge å mene at 

hensynet til drikkevannet bør veie tyngst. HMA er blitt gjort oppmerksom på at det er mange 

ulovlige tilbygg i dette området som har blitt oppført uten tillatelse. En godkjenning av et 

ulovlig oppført tilbygg, særlig av en slik størrelse som dette, kan vurderes av HMA å kunne 

føre til en uheldig presedens for eventuelle framtidige søknader.   
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HMA kan velge å legge vekt på at det ikke er klare fordeler ved å gi denne dispensasjonen, i 

henhold til kriteriene som ligger til grunn for å kunne gi dispensasjon i plan- og 

bygningsloven § 19-2. Ulempene synes derfor å være større enn fordelene, og HMA kan 

velge og ikke gi dispensasjon fra § 2.1 ut i fra en slik betraktning.  

 

 

Rådmannens vurdering  
Tilbygget var bygget for rundt 20-25 år siden.  Det er med høy sannsynlighet oppført før 

klausuleringsbestemmelsene til Tyristrand vannverk ble vedtatt i 1998. Det har også 

muligens blitt bygget før den første kommuneplanen for Ringerike kommune ble vedtatt i 

19.12.1991.  Det kan allikevel nevnes at det 9.11.1992 ble vedtatt retningslinjer for hyttetiltak 

i Ringerike kommune. Disse anga 75 m² som øvre grense for hyttestørrelse og 10 m² for 

uthus i dispensasjonssaker vedrørende kommuneplanbestemmelsene for utvidelser av 

bebyggelsen.  Retningslinjene gjaldt til 24.6.99. 

 

Det bør tas hensyn til at tilbygget er oppført før aktuelle bestemmelser var vedtatt, og at disse 

bestemmelsene dermed ikke lå til grunn da tilbygget ble oppført.   

 

Det vises også til kommuneplanens retningslinjer i § 2.1 for dispensasjoner for hytter som 

ligger i LNF-områder, men utenfor nedbørsfeltet, hvor det er angitt et bebygd areal på inntil 

100 m² for hytter og inntil 20 m² for uthus. Denne hytta er med god margin innenfor dette, da 

den har et bebygd areal på ca. 76 m², og en bod på ca. 5 m².  

 

Tiltakshaver har dessuten installert biodo på hytta. Biodo er avløpsfritt, og forårsaker ikke 

forurensing til vann og jord. Dette er et kompenserende tiltak, som reduserer utslipp i 

nedbørsfeltet og er med på å forhindre framtidig forurensing. 

 

 

 

Tilbygget omfatter heller ingen bruksendring av eksisterende hytte slik det er angitt i 

klausuleringsbestemmelsene til Tyristrand vannverk: 

 

«Tilbygg, gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom 

dette ikke medfører bruksendring, og alle byggesaker skal godkjennes av helserådet. « 

 

 

Vurdering av tilbyggets utforming 

Fylkesmannen ber kommunen vurdere størrelse og utforming i henhold til landskaps- og 

estetiske forhold; 

 

Hytta har en tradisjonell utforming. Tilbygget ser ut til å være tilpasset hytta når det gjelder 

valg av materiale og fargebruk. Tilbygget har derimot møne plassert helt til venstre i 

takkonstruksjonen, noe som ikke harmonerer med resten av hytta, og skaper et noe uryddig 

og skeivt inntrykk.  Tilbygget kunne også vært tettere inntil eksisterende hytte, slik at man 

kunne fått en mer kompakt og arealeffektiv planløsning og redusert det bebygde arealet. 

Rådmannen anser balkongen til å ha unødvendig stort areal og fargen på rekkverket anses 

ikke å harmonere med resten av hytta. Det kunne ha vært tatt større hensyn til landskapet 

rundt ved fargevalg på hytta, da den røde fargen er i sterk kontrast til den grønne 
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vegetasjonen, og hytta skiller seg ut. Generelt kunne hele hytta vært bedre terrengtilpasset. 

Gjerdet rundt grunnmuren synes å være noe uheldig estetisk sett.  

 

 

Vurdering etter naturmangfoldsloven 

Rådmannen har sjekket artskart og naturbasekart, og kan ikke se at det er observert noen 

rødlista arter, utvalgte naturtyper eller trua arter i området. Tilbygget ligger dessuten i et 

område hvor det er mange hytter fra før av, og tiltaket er allerede utført.  Det bør vektlegges 

at tilbygget har stått der i mellom 20-25 år. Rådmannen vurderer det slik at det ikke vil ha 

noen betydning for naturmangfoldet om det fortsatt står der. 

 

Fylkesmannen viser til naturmangfoldloven § 10 om samlet virkning. Rådmannen anser at en 

bit for bit utbygging av hytter i området kan virke negativt på naturmangfoldet. Ved 

framtidige omsøkte tiltak vil det derfor være viktig å vurdere en samlet belastning for å unngå 

uheldig presedens.  

 

 

Vurdering etter friluftsloven 

Jfr. § 13 i friluftsloven skal ikke eier eller bruker av grunn vanskeligjøre ferdsel, opphold, 

bading eller høsting. Videre står det beskrevet at eventuelle tiltak ikke skal være til utilbørlig 

fortrengsel for allmenhetens utøvelse av allemannsrett.  

 

Siden tilbygget har stått der i rundt 25 år, kan vi ikke se at en godkjenning av tiltaket fører til 

vanskeligjøring av ferdsel eller er til utilbørlig fortrengsel for allmenheten ved at det fortsatt 

står der. Tomta er relativt stor, og det er godt med plass mellom hyttene i området, slik at 

allmennheten synes å ha grei ferdsel.  

 

 
Oppsummering 

Tilbygget er for utenfor kommuneplanens retningslinjer for dispensasjonsbehandling. 

Rådmannen vurderer likevel at det bør tas hensyn til tilbyggets alder, og at dagens 

retningslinjer fra vannverket antageligvis ikke lå til grunne da hytta ble bygd.  Rådmannen 

mener at det bør legges vekt på at tiltakshaver har biodo på hytta. Biodo er avløpsfritt, og 

forårsaker ikke forurensing til vann og jord. Dette er et kompenserende tiltak, som reduserer 

utslipp i nedbørsfeltet.  

 

Med grunnlag i at tilbygget har vært der relativt lenge, og på grunnlag av tilbyggets 

beliggenhet, som er et stykke fra vannet og midt inne i et hyttefelt, kan ikke rådmannen se at 

det vil føre til noen betydelige ulemper for natur- og friluftsverdier i området ved at tilbygget 

fortsatt står der. Rådmannen kan heller ikke se at å rive tilbygget vil i særlig grad føre til 

mindre forurensing/utslipp i Væleren. 

 

Til tross for at tilbygget ikke har tatt veldig godt hensyn til estetikk og landskap, er ikke dette 

noen sjeldenhet, og rådmannen vurderer derfor at dette ikke bør vektlegges for mye i dette 

tilfellet.  

 

I henhold til naturmangfoldloven vurderer rådmannen det slik at tiltaket har liten betydning, 

men som fylkesmannen viser til, kan konsekvensen av en samlet virkning være negativt for 

naturmangfoldet i området og for drikkevannskilden. Rådmannen mener at dette tiltaket er i 
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henhold til intensjonen til kommuneplanbestemmelsene, men at man ved framtidige vedtak 

må vurdere en samlet belastning for å unngå uheldig presedens. 

 

Fordelene synes derfor å være større enn ulempene, og etter en helhetsvurdering kan ikke 

rådmannen se at en godkjenning av tiltaket vil tilsidesette hensynene som kommuneplanens § 

2.1 er ment å ivareta.  

 

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonskart 1-2000 

2. Situasjonskart 1-1000 

3. Følgebrev 

4. Dispensasjonssøknad 

5. Tegninger av tilbygg 

6. Uttalelse fra Tyristrand vannverk 

7. Brev fra Repvik til Tyristrand vannverk 

8. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

9. Klausuleringsbestemmelser fra 1998 

 

 

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 22.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Heidi Skagnæs 

Saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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Dispensasjon fra motorferdselforbud  

 

Arkivsaksnr.: 14/3270   Arkiv: K01 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

Arne Kristian Granheim tillatelse til å opparbeide skiløyper med egen snøscooter, reg nr. ZS 

8368. Det forutsettes at løypa går som en sløyfe, jf merket trasé på kart vedlagt søknaden, og 

ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona. Tillatelsen gjelder frem til 31. mars 2016. 

Tillatelsen forutsetter berørte grunneieres tillatelse til kjøring. 

 

Sammendrag 

Arne Kristian Granheim søker om forlengelse av tillatelse til å kjøre opp skiløyper med 

snøscooter i området Røste- Abbortjern-Trona, som ligger inne på åsen nord for Buttingsrud 

camping ved Sperillen. Løypekjøringen er i regi av Granheim som privatperson. Omsøkt 

trase er noe forlenget og endret i forhold til tidligere godkjent søknad. Rådmannen vil 

anbefale at det gis tillatelse, men med justeringer i forhold til omsøkt trase. 

Juridiske forhold 

Oppkjøring av skiløyper til allmenn bruk er tillatt uten særskilt tillatelse etter FOR 1988-05-

15 nr 356 «forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann»§ 3e når det 

foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. 

Siden den aktuelle saken vil være en privatperson som står ansvarlig for oppkjøring av 

løypene, har rådmannen valgt å legge frem saken til politisk behandling med hjemmel i § 6 

av ovennevnte forskrift. 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA ga Granheim tillatelse til kjøring med snøscooter for opparbeidelse av skiløyper i møte 

13.08.2012, sak 95/12. Løypa gikk da som en sløyfe. 

Alternative løsninger 

1. HMA gir ikke Arne Kristian Granheim tillatelse til å anlegge skiløyper i privat regi med 

egen snøscooter, men råder heller Granheim til å kontakte løypelaget på Nes i Ådal, slik at de 

kan kjøre opp løypene. Dette jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag, § 3e, som sier at bla idrettslag har tillatelse til opparbeiding av skiløyper. Berørte 

grunneieres tillatelse forutsettes. 

2. HMA vurderer saken til å være et unntakstilfelle, jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag, § 6 og gir Arne Kristian Granheim tillatelse til å opparbeide 

løype langs trase helt fram til hytte som er vist på kart vedlagt søknaden. Oppkjøringen skal 

foretas med snøscooter med følgende kjennemerke: ZS 8368. Tillatelsen gjelder frem til 

31.03.2016. Berørte grunneieres tillatelse forutsettes. 

Rådmannens vurdering 

Løypekjøring forutsetter en relativ stor mengde med snø og scooterkjøring vil under disse 

omstendigheter være i svært liten grad i konflikt med natur-, plante- og dyrelivet. Det vil 

sannsynligvis ikke oppstå permanente kjøreskader i terrenget. Det vurderes dermed at det er 
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tatt tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet, spesielt med hensyn til naturmangfoldlovens §§ 

8-12. 

Rådmannen anser mengde brukere av skiløypa som relativt liten, da det er nokså få 

innbyggere i området. Likevel er det positivt at det legges til rette for fysisk aktivitet for 

befolkningen uansett hvor de bor i kommunen. Det er positivt at det tas et privat initiativ til å 

lage skiløyper for allmenn bruk. Den omsøkte traseen er noe forlenget og endret fra tidligere 

år. Rådmannen ser imidlertid ikke behovet for allmennheten at skiløypa må ha en avstikker 

på vel 1 km. som går til Granheims hytte, som ligger på en øy ute i Trona. Rådmannen vil 

derfor forutsette en justering av omsøkt trasé. 

Løypelaget på Nes i Ådal har løypemaskin og mest sannsynlig også tilgang til snøscooter. De 

vil kunne kjøre opp løyper med tillatelse hjemlet direkte i Forskrift for bruk av motorkjøretøy 

i utmark og på islagte vassdrag § 3 e. Berørte grunneieres tillatelse trengs likevel fullt ut. 

Rådmannen minner om grunneiers adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin 

eiendom, uavhengig av andre gitte tillatelser, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, § 

10. 

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon 

2. Oversiktskart 

3. Detaljert kart 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.01.2015 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

konst. leder miljø- og areal: Heidi Skagnæs 

konst. leder landbruk: Eiliv Kornkveen 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Motorferdsel i utmark- opplæring i snøscooterkjøring  

 

Arkivsaksnr.: 14/4141   Arkiv: K01 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til Team Hønefoss ved Trond Hegseth for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed i området Buttentjern, jfr. forskrift for motorkjøretøy i utmark § 6, 

på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 12.02.2015 – 31.03.2017 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring skal skje hensynsfullt og må tilpasses annen bruk av Buttentjern skytesenter. 

4. Det forutsettes at grunneiers tillatelse er innhentet før kjøringen finner sted. 

 

 

Sammendrag 
Team Hønefoss trafikkskole v/ Trond Hegseth søker om dispensasjon fra 

motorferdselforbudet for å kunne tilby obligatorisk opplæring av snøscooterkjørere. Hegseth 

søker om å få bruke en trasé fra Buttentjern skytesenter og nordover mot Hovseterhøgda og 

Gørrtjern. Traseen vil i all hovedsak følge gamle traktorveier. Rådmannen anbefaler at det gis 

tillatelse. 

 

Bakgrunn 
Jf. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm, kap. 14, må alle som skal ha førerkort i 

klasse S (snøscooter) ha obligatorisk kjøreopplæring med både teoretisk og praktisk 

opplæring. Dette gjelder uansett formål med kjøringen; nødetater, foreninger eller andre. 

Nevnte forskrift ble revidert i 2006, og det har ikke vært noen områder som det har kunnet 

blitt utført kjøreopplæring med snøscooter på i Ringerike. 

 
Beskrivelse av saken 
Hegseth ønsker å kunne ha et øvingsområde i kommunen, slik at de slipper å reise til 

Telemark for å kunne drive kjøreopplæring. Antall kjøringer pr sesong vil kunne variere, men 

vil trolig ligge mellom 5-10 turer med 3-5 snøscootere hver gang. 

 

Nærmeste kjente lokalitet godkjent for obligatorisk opplæring i snøscooterkjøring er i Dalen i 

Telemark. 

 

Juridiske forhold  
Ferdsel med motoriserte kjøretøy reguleres av Motorferdselloven med forskrifter.  

 

Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin eiendom, uavhengig 
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av om kommunen gir tillatelse til bruk av snøscooter, jf. lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, § 10. 

  

Tidligere behandlinger 
Hovedkomiteen har også tidligere behandlet søknad om kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed, både i 2011 og i 2013. Den gang gjaldt det et område på Vikerfjell. Da 

HMA behandlet spørsmålet i sak 13/14 i møte 17.02.2014 ble det fattet følgende vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til Team Hønefoss ved Erik Vatningen for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed på Vikerfjell, jfr. forskrift for motorkjøretøy i utmark § 6, på 

følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte i ukedager (mandag til fredag) i 

tidsrommet 0800-1600.  

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder som en prøveordning for inntil 10 dager med praktisk 

kjøreøvelse i perioden 01.01.2014 – 15.04.2014. 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt inntil 3 opplæringskjøretøy. 

3. I h.h.t. pålegg fra sentrale myndigheter skal kommunene finne egnede områder for 

kjøreopplæring av snøscooter. Rådmannen bes innen juli måned, i samarbeid med 

interessenter finne et egnet område for slik fremtidig opplæring. 

4. Det skal skiltes om at «Snøscooteropplæring pågår» i de partier hvor 

snøscootertraseen krysser skiløype eller er nære skilløypetraseer for å informere 

andre brukere av området om at det pågår øvelseskjøring for snøscooteropplæring i 

området. 

 

 

Alternative løsninger 
1. HMA anser ikke saken som et særlig behov for motorisert ferdsel i utmark, jf. 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, og det gis 

dermed ikke tillatelse til øvelseskjøring med snøscooter på omsøkt trasé. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser det som positivt at det kan tilbys opplæring i snøscooterkjøring i kommunen. 

Det synes svært tungvint og ikke minst lite miljøvennlig å måtte kjøre til Dalen i Telemark 

for å kunne få praktisk kjøreopplæring. Buttentjern og områdene rundt er et passende sted, da 

det er både lokaler til forelesning, god infrastruktur og ligger relativt sentralt i kommunen. 

 

Snøscooterkjøring setter kun midlertidige spor etter seg, og ved hensynsfull kjøring, skulle 

ikke øvelseskjøring være en belastning på hverken natur eller miljø, jf. Naturmangfoldlovens 

§§ 8-12. Så vidt rådmannen kjenner til, er området som traseen er søkt lagt til, et lite brukt 

område på vinterstid. 

 

Rådmannen vil presisere at det forutsettes tillatelse fra grunneiere som berøres av kjøringen, 

samt at kjøringen må tilpasses annen aktivitet på Buttentjern. 
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Vedlegg 
1. Søknad om dispensasjon 

2. Oversiktskart 

3. Detaljert kart med trasé 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Politisk oppstart - 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane  

 

Arkivsaksnr.: 14/2704   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.02.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunen anbefaler oppstart av arbeid med 0605_400 detaljregulering for Spenncon Rail 

og Vågård skytebane. 

 

Sammendrag 
Spenncon Rail har i dag produksjonslokaler på Hensmoen, nært Spenncon og jernbanen. De 

ønsker å bygge nye lokaler for å oppgradere for effektivisering og for å ha mulighet til 

utvidelse av anlegget dersom behov oppstår. Samtidig har de behov for beliggenhet nært 

Spenncon og jernbanen, blant annet for å kunne frakte varer på jernbane istedenfor på vei. 

Etter avtale med Ringerike skytterlag som holder til på Vågård skytebane planlegges det å 

flytte skytebanen lenger nord for å få plass til nye produksjonslokaler. Flytting av banen vil 

gi muligheter for oppgradering og bedre støyskjerming enn i dag.  

 

Satsning på utvikling av næring i Ringerike er positivt, og i dette tilfellet er det få eller ingen 

negative konsekvenser av forslaget. Rådmannen foreslår derfor at det vedtas at det skal 

startes arbeid med reguleringsplan.  

 

Bakgrunn 
Spenncon Rail produserer jernbanesviller, og ønsker å effektivisere og flytte sin virksomhet. 

De har behov for nærhet til Spenncon og til jernbanelinja, og ønsker derfor å fortsatt være på 

Hensmoen. De har sammen med Ringerike skytterlag, som holder til på Vågård skytebane, 

sett på mulighetene for å etablere nye lokaler og anlegg delvis der skytebanen ligger i dag og 

dermed flytte skytebanen lenger nordøst på Ringerike skytterlags eiendom.  

 
Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Spenncon Rail har lokaler i samme område som de ønsker å etablere nye lokaler. I de 

eksisterende lokalene har de en mindre effektiv produksjon enn i det vil kunne bli i de 

planlagt utbygde lokalene. Vågård skytebane er i aktiv bruk, men støyforholdene er ikke 

tilfredsstillende. De har derfor en fordel dersom banen flyttes. Det foreslåtte planområdet er 
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avsatt til industri og annet byggeområde (skytebane) i kommuneplanen, samt en smal stripe 

med formål LNF-område, som er et våtmarksområde.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Spenncon Rail har behov for økt produksjonsareal for å kunne møte Jernbaneverkets behov 

for sviller i framtida. Spenncon Rail ønsker å planlegge for et produksjonsanlegg på 5000 m
2
. 

Utbygginga innebærer trolig riving av eksisterende produksjonsbygg. Foreløpig er formålet 

med utbygginga at produksjonshastigheten skal økes, men da det vil være mulig å doble 

produksjonen ved å utvide produksjonsarealet må planen tilrettelegges for dette, spesielt med 

tanke på trafikk og VA. 

 

Som følge av dette er det hensiktsmessig å flytte skytebanen, noe som også vil gi bedre 

støyforhold for naboer. Kapasiteten på skytebanen skal ikke utvides, men kvaliteten skal økes 

med flyttinga. Banene vil være 100 og 200 meter lange. Alle fareområder vil være innafor 

egen tomt, noe som sikres ved etablering av skjermvegger. Våtmarksområdet vil ikke berøres 

av bygg, men ligge i skytebanene.  

 

I forbindelse med store planer for utbygging av jernbanen er det stort behov for 

jernbanesviller, og det er positivt å kunne produsere dette i Ringerike.  

 

Aktuelle planformål er industri, lager, kontor og skytebane, i tillegg til infrastruktur og 

grøntstruktur.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er uregulert. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Spenncon Rail er forslagstiller, i samarbeid med 

Ringerike skytterlag. Se foreslått planavgrensing i vedlagt materiale.  

  

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 

- Gbnr. 92/17 (Spenncon Rail) 

- Gbnr. 92/9 og 30 (Ringerike skytterlag)  

- Gbnr. 92/1 (Solberg) 

 

Det er inngått intensjonsavtaler med grunneierne der det er nødvendig.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til nåværende annet 

byggeområde (skytebane) og nåværende erhverv (industri), samt en liten stripe med LNF-

formål.  
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Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 

skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er i utgangspunktet planlagt at mest mulig skytevirksomhet skal samles på Buttentjern 

(Eggemoen). I dette tilfellet anbefales likevel lokal flytting og oppgradering av skytebanen, 

da det vil bety forbedra støyforhold samtidig som det beholdes en skytebane i 

lokalsamfunnet.  

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for et saksbehandlingsgebyr.  

 

Rådmannens vurdering 
Kulturminner 

Det står et minnesmerke fra andre verdenskrig på området som foreslås flytta i forbindelse 

med bygging. Dette må utredes nærmere. Det bør ses på muligheter for å samle dette 

minnesmerket med andre lignende minnesmerker/ønsker om minnesmerker i området. Det 

bør også vurderes å opplyse om historien til skyteklubben og området under 2. verdenskrig i 

sammenheng med minnesmerkene, slik at historien presenteres samla og blir tilgjengelig.     

 

Forurensning i grunnen 

Grunnet tidligere skytevirksomhet antas det at grunnen er forurensa. Det skal redegjøres for 

hvordan dette skal håndteres.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det er kommunal vei fram til området, og det kobles på kommunalt vann. Det er ikke 

kommunalt avløp på området i dag, og det må vurderes om prosjektet bør kobles på det 

kommunale avløpsnettet.  

 

Naturmangfold 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 må følges opp.  

 

Idrett og friluftsliv 
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Det er positivt at støyforholdene rundt skytebanen forbedres. Tiltakene har trolig ikke 

påvirkning på friluftslivet.  

 

Det må vurderes om eventuelt klubbhus for skyteklubben og for eksempel kantine for 

Spenncon Rail kan samordnes.  

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Det er positivt at det legges opp til transport på jernbane.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av og satsning på næring i Ringerike. Dette forslaget 

innebærer få negative konsekvenser og lokaliseres nært annen lignende industri. På bakgrunn 

av dette er rådmannen positiv til oppstart av arbeid med reguleringsplan for tiltaket.  

 

 

 

Vedlegg 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

1. Oversiktskart 

2. Materiale til oppstart, datert 22.12.14 

3. Notat: Ringerike skytterlag – mulig ombygging og støydemping, datert 13.10.14 

4. Illustrasjon fasader 

5. Illustrasjon fugleperspektiv 

6. Illustrasjon første utbyggingstrinn  

7. Illustrasjon utvidelsesmulighet  

8. Kommuneplanen 

9. Energi- og klimaplan 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Oppstart av detaljregulering 401 "Hønengaten 40-44 boligprosjekt"  

 

Arkivsaksnr.: 14/4304   Arkiv: PLN 401  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.02.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av detaljregulering 0605_301 "Hønengata 40-44 

boligprosjekt"  

2. Ved vedtak av 0605_301 "Hønengata 40-44 boligprosjekt", oppheves de deler av 

gjeldende plan nr. 7 som erstattes av ny plan. 

3. Ved 1. gangs behandling skal planforslaget illustreres slik at det gir et godt grunnlag 

for å vurdere virkning mot Hønengata og innpasning til omkringliggende bebyggelse. 

Det skal også opplyses om materialvalg. 

4. Ved 1. gangsbehandling må utredning av skolekapasiteten på Nordsida foreligge. 

 

 

Sammendrag 
Eierne av eiendommene Hønengata 40, 42 og 44 har sammen fremmet forslag om oppstart av 

detaljregulering for sine eiendommer. Gjeldende reguleringsplan for området er 

reguleringsplan nr. 7. Dette er en eldre plan som overstyres av kommuneplanen med den 

følge at eiendommene tillates bebygd med enebolig med bileilighet. Forslagstiller ønsker å 

omregulere til boligblokk med i alt 21 boenheter. Dette medfører behov for regulering. 

Dersom oppstart av planen vedtas antas planen å bli retningsgivende ved at den åpner for 

tyngre bebyggelse langs Hønengata. 

 

De viktigste utredningstemaene vil være bygningsmessig uttrykk, støy, grønt- og 

lekeområder og trafikk. Planområdet foreslås avgrenset til eiendomsgrense og midten av 

tilliggende vei som er Hønengata og Grensegata. I denne saken vil det være aktuelt å 

behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt for å sikre hensynet til bygningsuttrykk 

og hvordan denne forholder seg til Hønengata. 

 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskriften. 

 

Innledning / bakgrunn 
Forslagstiller kontaktet tidligere kommunen med planer for utvikling av Hønengata 40-44. På 

eiendommen står det et eldre bevaringsverdig bygg. Etter befaring der fylkeskommunen og 

kommunen deltok ble det imidlertid avdekket så store skader på bygningen at det ble ansett 

lite hensiktsmessig å bevare bygningen og den ble derfor tillatt revet under forutsetning om at 

ny bebyggelse må tilpasses omkringliggende bygninger. 

 

Opprinnelig forslag bestod av et mindre prosjekt med 8 enheter og parkering ut mot 

Hønengata. I møte med kommunen ble det konkludert med at det var utfordrende å få til gode 
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uteområder og sørge for tilstrekkelig støyskjerming ved bygging i henhold til gjeldende 

regulering, og at det derfor er behov for ny reguleringsplan. Forslaget er senere endret ved at 

naboeiendommer er innlemmet og bygningstypen er endret i retning større leilighetsbygg.   

 
Beskrivelse av saken 
Detaljreguleringen tar sikte på å regulere for boliger i en boligblokk med universell 

utforming og 21 boenheter over 4 plan. Det er lagt opp til delvis nedsenket parkeringskjeller 

og noe plass til overflateparkering. De tre nederste etasjene har 6 boenheter mens øverste 

etasje har 3 enheter. Det legges opp til felles uteareal sammen med privat uteareal i form av 

balkong for leilighetene/ takterasse for toppleilighetene. 

 

Bygningstypen ventes å ha en positiv effekt på utearealenes kvalitet da disse skjermes mot 

støy fra Hønengata.  Det legges opp til heis fra parkeringskjeller til alle etasjer. Det tas sikte 

på husbankfinansiering på prosjektet.  

 

Støydemping forutsettes tatt i fasade mot Hønengata. Dette må vurderes videre i arbeidet, 

men tenkes løst gjennom bruk av skjermer kombinert med lydabsorbenter. 

 

Vann/avløp antas å være i orden. Hønengata er oppgradert i nyere tid og tilknytning til 

kommunalt nett er tenkt i Parkgata som vist i vedlegg 6. Det må påregnes at bygget kreves 

tilknyttet fjernvarme. Av hensyn til tidligere bruk bør det tas jordprøver og dokumenteres om 

grunnen er forurenset. 

 

Skalaen på bygget virker fremmed i området.  Fasaden mot øst bør brytes mer opp og gjerne 

tilføres noe grønt som gir noe tilbake til gata. Fjerde etasje bør også brytes opp/trekkes noe 

tilbake for å skalere ned inntrykket fra gata. 

 

Planområdet ligger omgitt av småskala boliger. Planen grenser til område som er vurdert å ha 

stor kulturminnehistorisk verdi og markert som mulig bevaringsområde. Bygningens størrelse 

gjør at den vil bli fremtredende i gatebildet og den antas å gi negativ virkning for et eventuelt 

tilliggende bevaringsområde. Bygningstypen planforslaget tilrettelegger for vil innebære et 

markert brudd med eksisterende bebyggelse i området både i forhold til høyde og volum.  

 

Konsekvensene for lysforhold på naboeiendommer er vist i soldiagram i illustrasjonsheftet. 

Områdene inntil Hønengata har store utfordringer i forhold til bruk som boligområde på 

grunn av stor trafikk i Hønengata. Hvis områdene langs Hønengata fortsatt skal benyttes til 

bolig kan større bygninger med støydempet fasade, slik denne planen foreslår, være et 

alternativ til småhusbebyggelse og støyskjermer for å få tilfredsstillende støyforhold både 

inne og på uteområdene. 
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Juridiske forhold  
Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved en politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om å starte opp 

planarbeidet. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan selv 

velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette. Ved politisk 

behandling av oppstartsaken er det kommunen som varsler oppstart. 

 

Økonomiske forhold 
Konsekvensene for skolekapasitet i området er uavklart som følge av at det er igangsatt 

regulering av et høyt antall boliger i området fra før. Skolekapasiteten vil som følge av 

vedtak av utbygging av Ullerål skole (fra 350 til 600) og nedleggelse av Hønefoss skole 

(280) reduseres med 30 elever i forhold til dagens kapasitet for disse skolene samlet. Det er 

flere store boligprosjekter som vil sokne til Ullerål skole og det er uklart om skolen vil ha 

kapasitet til å ta i mot økningen i elevmasse utbyggingene må forventes å skape. Utbygging 

av skole i Hønefoss sør ventes å kunne ta noe av veksten, men samlet kapasitet for 

sentrumsskolene og behov for eventuell endring av opptaksområder/behov for ytterligere 

investeringer til bygging av ytterligere skoler er ikke avklart. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Behov for informasjon og høringer ivaretas gjennom ordinær planbehandling. 

 

Alternative løsninger 
Dersom omregulering til større bebyggelse er uønsket, vil alternativet være å bygge i tråd 

med gjeldende regulering. Det har imidlertid vist seg utfordrende å få til gode 

småhusløsninger som håndterer støydemping og gode utendørs arealer på en god måte.  

 

Dersom oppstart av planen ikke anbefales bør det gis føringer for politisk ønsket utnyttelse av 

området, herunder ønsket høyde/antall etasjer.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Området som omfattes av reguleringen ligger tett på Hønengata. Dette er en svært trafikkert 

gate med medfølgende støv og støyproblematikk. Bygninger på området vil ha stor 

eksponering mot Hønengata og vil påvirke gatebildet.  

Eksisterende bygning på Gnr 317/187 er vurdert av Fylkeskommunen som har konkludert 

med at omfanget av bygningsskade gjør det lite hensiktsmessig å kreve bygninger bevart. 

Søknad om rivning er derfor godkjent, men forslagstiller har bl.a. av estetiske hensyn 

avventet rivning til plan for alternativ utvikling er klar. Tillatelse til rivning ble gitt under 

forutsetning om at ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende bebyggelse. 
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Etablering av leilighetsbygg med ønsket antall boenheter vil bryte med eksisterende 

bebyggelse i området. På grunn av utfordringene i området, bl.a. med støybelastning og 

nærhet til Hønengata mener Rådmannen likevel at forslaget er fornuftig. Fire etasjer er etter 

rådmannens syn i grenseland for hva som bør tillates, men en delvis inntrukket og oppdelt 

fjerde etasje og variasjon i fasade mot Hønengata vil kunne nedskalere inntrykket av 

bygningen. I prosjektet bør det derfor jobbes med å bryte fasaden mot Hønengata for å 

nedskalere uttrykket og skape samspill med gateløpet. I dette arbeidet vil også 

materialbruken være viktig og det vil derfor settes høye krav til illustrasjoner ved 1.gangs 

behandling av planforslaget.  Forslaget vil videreføre arealbruken som boligområde og vil 

dermed ikke endre nåværende bruk.  

Trafikken inn til området ventes å øke noe, men nærheten til Hønengata gjør at denne ikke 

blir trukket inn i boligområdet. 

 

Bygging av en større bygning gjør det mulig å legge parkering under bakken og trekke 

fasaden ut til etablert byggelinje. Det blir også lettere å ivareta hensynet til universell 

utforming og støyskjerming. Bygningen i seg selv forventes å støyskjerme eget uteareal og 

også i noen grad å danne en buffer mellom Hønengata og bakenforliggende boligområder. 

Trafikk til området løses via kommunal vei og belaster eksisterende beboere i området 

minimalt. Det er sannsynlig at prosjektet vil kunne benyttes for å få gjennomslag for 

tilsvarende bebyggelse i tilliggende områder. Rådmannens syn er at bygningstypen kan være 

fornuftig på tomter som grenser til Hønengata og at høyere utnyttelse langs denne vil være 

fornuftig både ut fra arealbruk, strøyproblematikk og i forhold til skalaforhold langs 

Hønengata. For bakenforliggende områder anser imidlertid rådmannen at dette i stor grad er 

etablerte boligområder der trafikkproblemer og skala-forhold ikke er sammenlignbare og at 

planen derfor ikke kan sees som et signal på ønske om å bygge høyere og tettere også i disse 

områdene. 

 

Vedlegg 
 Søknad om oppstart 

 Illustrasjonshefte 

 Befaringsrapport Buskerud Fylkeskommune 

 Uttalelse Buskerud Fylkeskommune 

 Kulturminner kartutsnitt 

 Vann og avløp 

 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 
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Ringerike kommune, 22.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10 boligprosjekt"  

 

Arkivsaksnr.: 15/221   Arkiv: PLN 402  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.02.2015 

  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til detaljregulering 0605_402 "ringveien 10. -boligprosjekt legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Rådmannen skal i samarbeid med forslagstiller justere plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse i tråd med gjeldende forskrifter og kommunens maler. 

 

Før sluttbehandling skal spørsmål vedrørende krav til tekniske anlegg avklares i samråd med 

tekniske tjenester. 

 

Trafikkforholdene for eksisterende bebyggelse i planområdet må vurderes før 

sluttbehandling. 

 

 

Sammendrag 
Detaljreguleringen "402 Ringveien 10-boligprosjekt" legger til rette for oppdeling og 

bygging av tre eneboliger. Eier og forslagstiller er Trond Jørgensen gjennom sitt firma REO 

bygg AS. Planen er utarbeidet i samarbeid med Berntsen Plan og Oppmåling og SG 

Arkitektur. 

 

Området som reguleres er avsatt til bolig. Området er sentrumsnært og sørvest-vent. 

Forslaget legger opp til en boligtype og utnyttelse som er i samsvar med omkringliggende 

tomter, men innebærer nedbygging av en frukthage som skaper et visuelt grøntareal i 

området. Ved varsel om oppstart kom det bl.a. merknader i forhold til naboers solforhold, 

stedets karakter, trafikksikkerhet og støy.  

 

Rådmannen anser at endringen av områdets karakter er akseptabel og ser planforslaget som 

en naturlig følge av ønsket om fortetting i sentrumsnære områder. 
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Innledning / bakgrunn 
Eiendommen Ringveien 10 foreslås regulert til tre eneboligtomter. På eiendommer er det tre 

gårds og bruksnummer, men inndeling av tomter er ikke gjennomført tidligere. Oppdeling av 

tomten ble først forsøkt som bygge/delesak, men på grunn av nye føringer om tomtedeling og 

naboprotester til søknaden har det blitt nødvendig å regulere eiendommen. 

 

 
Beskrivelse av saken 
Eiendommen som reguleres er på 1925 kvm. Størrelsen på omkringliggende tomter er rundt 

600 kvm.  

Forslagstiller har selv varslet oppstart av planarbeidet og har som følge av merknader fra 

naboer tilpasset prosjektet for å redusere ulempe for disse.  

Arealene som ønskes fradelt er i dag frukthage. Terrenget skråner jevnt nedover fra 

Ringveien til Myrveien. 

Atkomst til boligene blir via Myrveien. Dette er en boliggate uten gjennomgangstrafikk og 

det er gangvei fra krysset der Myrveien møter Ringveien inn til sentrum.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Området er i dag regulert til bolig og forslaget medfører dermed ingen endring av formål. 

 

Juridiske forhold  
Gjeldende reguleringsplan i området er plan nr 15 SV Norderhov. Dette er en eldre plan som 

delvis overstyres av kommuneplanen. Planforslaget vil ved vedtak erstatte eksisterende 

reguleringsplan for området den omfatter. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
Forslagstiller meldte selv oppstart av planarbeidet. 

Til oppstarten kom det inn 9 innspill/merknader. Merknadene er gjengitt i planbeskrivelsen. 

 

Sammendrag av innspill: 

 

Ringerikskraft 

Leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner i området. 

Ønsker å bli holdt informert videre i saken. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

 

Jernbaneverket 

Viser til at bebyggelse nær jernbane er utsatt for støy, rystelser og strukturlyd m.m. Ber om at 

det tas hensyn til økt fremtidig togproduksjon og at offentlige krav og forskrifter overholdes. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Mener jernbanene ikke medfører negative konsekvenser på grunn av avstand og 

høydeforskjell. Forslagstiller tar likevel hensyn til JBV`s ønsker i planbestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslagstiller har dokumentert gjennom støyanalyse at anbefalingene i T-1442/12 kan 

overholdes ved bygging på tomta. Det er også i forslag til bestemmelser § 1.2.2 tatt inn krav 

om dokumentering av støyforhold for valgt bygningstype ved byggesøknad. 

 

Buskerud Fylkeskommune 

Påpeker at stadig fortetting av store hager da den opprinnelige karakteren i området vil gå 

tapt. Motsetter seg ikke tiltaket men gir følgende anbefalinger til kommunen i saken: 

Sette krav til plassering, volum og utforming 

Vurdere fjernvirkning og silhuett 

Stille krav til tiltaket for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de 

naturgitte, jamfør plan- og bygningsloven § 29-2 

Ber videre om at kommunen opplyser om varslingsplikten i bestemmelsene. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Mener silhuett og fjernvirkning blir liten ettersom andre bygg ligger høyere i terrenget og at 

bebyggelsen volummessig tilpasser seg øvrig bebyggelse. 

Forslagstiller har åpnet for pulttak for å bedre terrengtilpassing og for å ta hensyn til 

naboforhold vedrørende sol og utsikt. 

Tar inn bestemmelse om varslingsplikten.  

 

Rådmannens kommentar: 

Valg av pulttak vil i noen grad bryte med omkringliggende bebyggelse. Rådmannen anser 

imidlertid at tilpasningen i landskapet og til omkringliggende bebyggelse, både volummessig 

og i høyde, er god.  
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Fylkesmannen i Buskerud 

Påpeker følgende tema som må vurderes: 

Lekemuligheter for barn. Trafikksikkerhet med vekt på gående og syklende.  

Universell utforming 

Landskapshensyn 

Oppfølging av prinsippene i naturmangfoldloven §8-12 

Vurdering av støyforhold etter T-1442/2012. 

Vurdering av krav om tilknytning til vannbåren varme. 

  

Forslagstillers kommentar: 

Viser til planbeskrivelsen  i forhold til ivaretakelse av barn og unge universell utforming, 

landskap, naturmangfold, støy og klima og energi. Viser til at fremføring av vannbåren varme 

ikke vil være økonomisk forsvarlig for kun 2 nye boliger. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslaget legger opp til at areal til lek skal sikres på egen tomt. Myrveien der de foreslåtte 

nybyggene vil ha atkomst, har ikke gjennomgangstrafikk og det er gangvei fra krysset 

Myrveien møter Ringveien og inn til sentrum. I forhold til landskapshensyn vil valg av 

pulttak kunne bryte noe med nærliggende bebyggelse, men innpassingen i terrenget og 

bygningenes størrelse i forhold til omkringliggende bebyggelse anses å være god i forslaget. 

Forslagstiller har vurdert eiendommen i forhold til naturmangfoldlovens §8-12. Rådmannen 

anser at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at utnyttelse av eiendommen ikke vil ha 

uakseptable konsekvenser for naturmangfoldet. Det anses derfor ikke at det er rimelig grunn 

til at føre-var prinsippet skal gjøres gjeldende i denne saken. 

 

Eivind Bjørntvedt 

Grunneier GNR: 49/23 

Ønsker at boliger på planområdet skal bygges sammen og sentreres på tomta for å redusere 

skygge på nabotomt. 

Mener forslag vil medføre tap av ettermiddagssol på balkong og bygg og at dette vil redusere 

brukskvaliteten og verdien av eiendommen. Ber videre om at planen regulerer maks 

kotehøyde. 

 

Forslagstillers kommentar 

Mener påstand om tap av sol er noe overdrevet og viser til soldiagram. Viser til at solforhold 

ikke er en rettighet man kan forvente å beholde uendret i et sentrumsnært boligområde. 

Forslagstiller viser videre til at merknadsstillers eiendom også er fradelt en tilsvarende 

eiendom og at arealet av disse er mindre enn foreslåtte tomter. Forslagstiller har likevel 

senket terrenghøyden, takvinkelen og trukket bygningen lengre fra nabogrensa for å 

imøtekomme merknadsstiller. 

 

Rådmannens kommentar 

Bjørntvedt`s eiendom ligger litt lavere og øst for planområdet. Rådmannen anser at 

eiendommen derfor vil bli negativt berørt som følge av forslaget. Rådmannen anser likevel at 

forslagstiller har gått langt for å imøtekomme merknaden og at forslaget er akseptabelt. 

Forslagstiller vil kunne rive eksisterende bygning på tomta og bygge denne 4 meter fra 

naboeiendom med mønehøyde 9 meter etter gjeldende kommuneplan. Dette ville gitt 

vesentlig større ulempe enn foreslått regulering der mønehøyde er satt til 7,5 meter og 

bygningen er trukket lengre fra eiendomsgrensa.  
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Arvid Wikstrøm 

Etter fullmakt for Helge Jørgensen Gnr 49/13 

 

Ønsker at forslaget reduseres til en ekstra bolig som plasseres midt på tomta. Mener 

ytterligere oppdeling vil bidra til å redusere det åpne preget i området. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ser ikke at forslaget gir negative konsekvenser for eiendommen da denne ligger slik at sol og 

utsikt mot syd og vest ikke berøres i særlig grad. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslaget innebærer at bebyggelsen i planområdet vil ligge lavere enn bebyggelsen på Gnr 

49/13 og Rådmannen anser at forslaget i svært liten grad berører eiendommen negativt.  
Rådmannen anser at planområdet er et bynært areal som må forventes å bidra i 

fortettingsbehovet til Hønefoss. 

 

Teknisk 

Ønsker å komme tilbake til standard når eksisterende anlegg er vurdert nærmere. Gjør 

oppmerksom på mulig krav om brannvannstest og at overvannshåndtering vurderes. 

Informerer om at det kan bli stilt krav om utbedring av kryss samt at avkjørsler med 

tilhørende frisiktsoner må sikres. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Eksisterende vannledning, 100mm støpejern antas sammen med høydeforskjell til 

høydebasseng på Høyby å gi gode forhold. Overvann føres til terreng og ned til grøft, noe 

som antas å ikke gi store endringer fra dagens situasjon. 

 

Rådmannens kommentar:  

Før 2.gangs behandling må bestemmelser om frisiktsoner tas inn i tråd med krav fra teknisk. 

Det må gjøres nærmere vurderinger av konsekvensene for teknisk infrastruktur som følge av 

planforslaget og konklusjonene fra dette arbeidet må innarbeides i bestemmelsene før 

sluttbehandling. 

Ellers ingen kommentar. 

 

Byggesak 

Tiltakshaver bør vurdere muligheten for avbøtende tiltak for å imøtekomme nabo ved 

fastsettelse av kotehøyde og takform, Parkering må vises. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Anser at forslaget som legges fram svarer på disse spørsmålene. 

 

Rådmannens kommentar 

Forslagstiller har justert planforslaget, men det er ikke fastsatt kotehøyder. Fastsettelse av 

kotehøyde vil kunne gi større forutsigbarhet forutsatt at plasseringen av bygningene låses. 

Dette stiller krav til at utformingen av boligene er avklart og det vil derfor være 

hensiktsmessig å endre bestemmelsene før 2.gangs behandling. 

 

Barnerepresentanten/miljøretta helsevern 
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Opptatt av trygg skolevei og trafikksikkerhet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Deler av Myrveien er blindvei med forholdvis få boliger og 30 km fartsgrense. Fra planlagt 

bebyggelse og frem til innkjøring til Myrveien er det 170 meter. Derfra er det gang og 

sykkelvei til skole, sentrum m.m. 

 

Rådmannens kommentar:  

Ingen kommentar 

 

Økonomiske forhold 
Planen antas ikke å gi økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Behovet for informasjon anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom ordinær planprosess. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Dersom det vedtas å ikke legge forslaget ut til høring og offentlig ettersyn bør det gis signaler 

i forhold til hva som anses som en fornuftig bruk/ oppdeling av tomten eller utformingen av 

bebyggelsen. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at forslaget tilrettelegger for en fornuftig utnyttelse av tomten.  

Eiendommen har tre ulike gårds og bruksnummer. Dette kan være fordi det har vært tanker 

om at tomten skulle kunne deles. Det kan imidlertid ha andre årsaker og rådmannen har 

derfor tillagt dette liten vekt i vurderingen. Størrelsen og formen på tomta gjør det imidlertid 

forsvarlig å dele tomta i tre. 

 

Bebyggelsen planforslaget tilrettelegger for er tilpasset terrenget ved at det er trukket inn i 

skråningen og er i samme størrelse som omkringliggende bebyggelse. Områdene rundt 

planområdet er et etablert boligområde med bebyggelse fra ulike perioder. For å imøtekomme 

merknader fra naboer og bedre utsikt/solforhold for disse har forslagstiller åpnet for å fremme 

forslaget med føringer om pulttak. Dette kan bryte noe med omkringliggende bebyggelse, 

men rådmannen anser at variasjonen i eksisterende bebyggelse gjør bruddet mindre markert. 

Forslag med saltak anses foretrukket fra forslagstillers side, men dette vil medføre noe større 

ulempe for naboer i form av tap av sol/utsikt.  

 

Rådmannen har forståelse for naboers motvilje mot å fortette området og mot tap av 

sol/utsikt. Rådmannen anser at forslagstiller har gjort grep for å tilpasse bebyggelsen for å 

redusere ulempe for naboer i forhold til opprinnelig forslag. Det vil etter gjeldende regulering 

være anledning til å rive eksisterende hus og bygge nytt slik at ulempe for naboeiendommer 

blir større enn reguleringsforslaget legger opp til. 

Planforslaget gir mulighet for valg av saltak eller pulttak. Dersom det er ønske om å gi 

klarere prioritering av solforhold for nabo eller tilpasning til omkringliggende bebyggelse 

kan dette presiseres. 

 

Trafikkforholdene for eksisterende bygning i planområdet, Ringveien 10, er uheldige. Det 
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bør derfor ses nærmere på hvordan dette kan løses frem mot sluttbehandling. På grunn av 

stigning på tomta anses avkjøring til Myrveien problematisk.  

 

Vedlegg 
1. Plankart 

2. Bestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Soldiagram 

5. Utredning av trafikk/støy 

6. Vurdering av støy 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 09.02.2015.  

 

Arkivsaksnr.: 15/1070   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

 

 



Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

14/3522 08.12.2014 DS  127/14 R/TEK/KAEH GNR 18/86 

  

Gnr. 18/86 - Småbråtaveien - Tillatelse til avløpsanlegg  

 

15/437 20.01.2015 DS  22/15 R/TEK/AEMYH GNR 87/361 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 87/361 - Hov Alle 21 

 

15/429 21.01.2015 DS  23/15 R/TEK/HALA GNR 274/140 

Holths Bygg og eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 274/140 - Ådalsveien 155 

 

15/540 21.01.2015 DS  24/15 R/TEK/INGRIS GNR 146/12 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 146/12 - Strandvelta 13 

 

15/486 22.01.2015 DS  25/15 R/TEK/AEMYH GNR 54/20 

  

Bygging av boliger Gnr/bnr 54/20 - Heradsbygdveien 2 

 

14/1370 23.01.2015 DS  26/15 R/TEK/HALA GNR 58/1 

  

Oppfylling av fyllplass Gnr/bnr 58/1 - Heradsbygdveien 67 

 

15/610 26.01.2015 DS  28/15 R/TEK/AEMYH GNR 96/1 

Per Strande  

Fornyelse av driftsbygning Gnr/bnr 96/1 - Trøttilsrudveien 25 

 

14/2707 26.01.2015 DS  29/15 R/TEK/INGEFAL PLN 347-01 

  

347-01 Hvervenmoen - mindre endring av reguleringsplan  

 

15/398 27.01.2015 DS  30/15 R/TEK/HALA GNR 66/1 

Marianne R W Amundsen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 66/1 - Skotlandsvn 129 

 

14/2486 27.01.2015 DS  31/15 R/TEK/MANO GNR 122/23 

Camphill landsbystiftelse i Norge  

Gnr. 122/23 - Solborgveien 12 - Bruksendring  

 



14/3591 27.01.2015 DS  32/15 R/TEK/MANO GNR 18/86 

  

Gnr. 18/86 - Småbråtaveien - Etablering av teknisk infrastruktur  

 



 

Ringerike kommune 
Landbrukskontoret 

 

 

 

Imidlertid er det under miljø- og arealforvaltningen som mottar sørsmål omkring b 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for Miljø- og Arealforvaltning 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:  Arvid Hagen 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1543-2 1394/15 K60 16.01.2015 

 

Fiskeforvaltning- fangst i storruse, stamfiske i Randselva mm  

 

Rådmannen viser til Steinar Larsens anmodning om å få til et møte med Fylkesmannen v/ 

Erik Garnås. Hensikten med et slikt møte er å belyse fangster i storruse i Tyrifjorden, 

resultater etter stamfiske i Randselva og fangst av kreps i Tyrifjorden/ Steinsfjorden i 2014.  

 

Garnås har blitt kontaktet via e-post for å høre om han kan stille på et møte i HMA. 

Rådmannen har videreformidlet spørsmålene som Larsen stiller. Pr dags dato har rådmannen 

ikke fått tilbakemelding fra Garnås. Rådmannen kommer derfor til å kontakte Garnås på nytt 

for å invitere til møte i HMA. Da det kan være vanskelig for Garnås å møte på kveldstid, bør 

det vurderes å starte møtet tidligere for å ta fiskespørsmålene først. 

 

Rådmannen vil presisere at det ikke er miljø- og arealforvaltningen som har overtatt 

forvaltningen av kreps og innlandsfiske, slik Larsen skriver. Rådmannen kjenner heller ikke 

til noen egen innlandsfiskenemd i Ringerike. Imidlertid er det miljø- og arealforvaltningen 

som mottar spørsmål omkring bl.a. fiske. Det er Fylkesmannen og Fylkeskommunen som er 

myndighet, jfr FOR 2009-06-26 nr 851: Forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av 

kreps (innlandsfiskeforskriften) § 4. Forvaltningsmessige spørsmål og avklaringer er det 

derfor Fylkesmannen og Fylkeskommunen som behandler. 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Adressater iht. liste  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/190-3 1789/15 140  26.01.2015 

 
Temautredning om masseforvaltning - begrensa høring 
 

Vedlagt følger utkast til temautredning for masseforvaltning. Vi ber om eventuelle 

innspill og tilbakemeldinger til utredninga innen 18. februar.  

 

Om temautredninga 

Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanrevisjonen legger opp til at det skal 

lages en temautredning om masseforvaltning. Dette er en del av kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlaget for arealdelen. I arealdelen vil aktuelle areal for uttak, produksjon og 

deponi vurderes og ses i sammenheng med andre interesser og innspill.  

 

Temaet masseforvaltning ble drøfta i planforum 13. januar, og utredninga sendes nå på ei 

begrensa høring, som avtalt i planforum. Videre vil utredninga legges fram til politisk 

behandling.  

 

Ønske om innspill 
Eventuelle innspill til utredninga sendes til postmottak@ringerike.kommune.no innen 18.02.2015.  

 

Aktuelle utfordringer / spørsmål:  

 Beregning av framtidig behov for uttak og deponi.  

 Det vil bli store overskuddsmasser fra de store samferdselsprosjektene som er på gang 

(E16 og Ringeriksbane). Vi ønsker å sette av deponiområder for dette i arealdelen. Dersom 

vi ikke greier å sette av tilstrekkelige arealer i denne omgang, ønsker vi at arealdelen skal 

gi føringer/kriterier for arealer som kan omdisponeres til deponiområder. Vi har få 

virkemidler til å sikre at områdene "øremerkes" til de store samferdselsprosjektene.   

 Vi har flere store deponisaker på gang i Ringerike. F.eks. et område som skal ta i mot 800 

000 m3, med 48 lastebiler per dag t/r i 6 år. Dette innebærer stor slitasje på både kommunal 

vei og fylkesveger som allerede har dårlig standard. Høsten 2014 vedtok formannskapet 

retningslinjer for deponisaker, hvor det blant annet står: For større masseuttak/fyllinger 

kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i 

plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser. Vi er usikre på hvordan vi skal sikre dette, og 

hvilke hjemler vi har.  

 Hvordan bruke formål og bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplan dersom et 

deponiområde eller masseuttak skal tilbakeføres eller etableres til LNF?  
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1 INNLEDNING 
 
1.1 Bakgrunn  
 
Planstrategi og planprogram  

Kommunal planstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av 
kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning. Utredninga 
er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av 
kommuneplanens arealdel.  

Med bakgrunn i utredninga skal arealdelen gi føringer for hvilke områder som kan være 
aktuelle for uttak, produksjon eller deponi av masser. I arealdelen vil aktuelle areal vurderes og 
ses i sammenheng med andre interesser og innspill. Andre hensyn kan for eksempel være 
kultur-, natur- og friluftsverdier, trafikk, transport og barn og unge.  

Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn der det er åpent for 
innspill fra alle. Videre skal innkomne merknader behandles og vurderes, og her er det åpent 
for at plankartet endres og enten sendes på ny høring eller til endelig politisk vedtak. Offentlig 
ettersyn i forbindelse med kommuneplanen annonseres i kommunens lørdagsannonse i 
Ringerikes blad og på kommunens nettsider.  
 
Vedtak om oppstart  

Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.  

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.   

 
Dag Stenersen fremmet forslag om at forekomst av grunnvann skulle tas med i utredninga. 
Forslaget ble ikke vedtatt, men oversendt til rådmannen. Rådmannen har avgrenset utredninga 
til å omhandle masseforvaltning. Avgrensning er nødvendig for å komme i mål med plan- og 
utredningsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Grunnvann 
vil ivaretas i videre planarbeid etter plan- og bygningsloven, samt vannressursloven.  
 
Varsel om oppstart og invitasjon til innspill  

Etter formannskapets vedtak varsla rådmannen oppstart av utredningsarbeidet. Det ble spesielt 
invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag om framtidige uttak. Forslag til nye 
uttak ble levert på eget innspillskjema som er brukt ellers i kommuneplanrevisjonen. De 
konkrete innspillene blir behandla som innspill til revisjon av kommuneplan, på samme måte 
som øvrige arealbruksinnspill.  
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1.2 Formål 
 
Utredninga skal Kartleggingsbehov  

• gi oversikt over eksisterende 
masseuttak, produksjon av pukk og 
fyllinger/deponier.  

• gi kunnskapsgrunnlag for å anbefale 
hvilke areal som bør settes av for 
uttak, produksjon eller deponi i 
kommuneplanen.  

• gi vurderingskriterier for aktuelle 
områder for uttak, produksjon og 
deponier.  

• gi oversikt over overordna 
rammebetingelser.    

• Eksisterende masseuttak, produksjon 
av pukk og fyllinger/deponier, samt 
planstatus for disse.  
 

• NGUs kartlegginger.  
 

• Oversikt over områder som er avsatt 
til masseuttak i gjeldende 
kommuneplan, og hvor stor del av 
dette som er regulert iht. plan- og 
bygningsloven.  

• Relevant lov- og regelverk.  
Kommuneplanen skal 

• sikre ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved å sette av 
tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning.  

• løse framtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av Ringeriksbane og 
E16.  

• gjennom bestemmelser sette kriterier for når det er krav om reguleringsplan.  

• avklare nivå på konsekvensutredninger i påfølgende reguleringsplaner.   

 
 

Behov for forvaltningssystem  
Byggeråstoffene er ikke-fornybare ressurser som må forvaltes på en samfunnsmessig god 
måte. Ringerike har flere ressurser av nasjonal viktighet, og det er i nasjonal interesse at disse 
forvaltes riktig. For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene er det nødvendig å tenke 
langsiktig. Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, f.eks. støv, 
støy og transport. Transporten medfører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og 
framkommelighet. I situasjoner der uttak eller deponi ligger nær boliger, eller der adkomsten 
er en vei det bor folk langs, vil konfliktnivået kunne være høyt. De viktigste årsakene til dette 
er forringelse av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og i noen tilfeller turområder, støy- 
og støvproblematikk samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og deponering innebærer også 
vesentlige terrenginngrep.  
 
Det er derfor viktig med gode planer og prosesser for å sikre at hensyn til miljø og samfunn 
blir ivaretatt. Dette gir flere utfordringer som kommunen må håndtere, og et godt 
forvaltningssystem er avgjørende.  
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1.3 Avgrensning og definisjoner 
 

Utredninga avgrenses til Definisjon 

Byggeråstoffer:  

grus og pukk  

Byggeråstoffer er mineralske råstoffer som brukes til bygge- og 
anleggsformål: sand, grus og pukk.  

Grus har diameter mellom 2,0 og 64 mm.  

Pukk er knust fjell/stein med en diameter mellom 4 og 120 mm 
eller større.  

Uttak og deponier Uttak: I denne utredninga blir uttak/masseuttak brukt om uttak av 
byggeråstoffer.  

Deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i påvente av 
gjenbruk.  

Ringerike kommune, 
samt et regionalt 

perspektiv 

Utredninga tar for seg hele kommunen, men med vekt på 
Hønefoss-området. Utredninga har samtidig et regionalt 
perspektiv, da uttak og deponi av masser har et regionalt marked.  

Kjent kunnskap  

 

Utredninga skal baseres på kjent kunnskap. Begrunnelsen er at 
kartlegging av ressurser og eksisterende uttak er omfattende og 
ressurskrevende da det ofte må skje på bakken. 

Tidsperspektiv Kommuneplanen har vanligvis et tidsperspektiv på 12 år. Når det 
gjelder masseforvaltning er det nødvendig med et vesentlig lenger 
tidsperspektiv.  

 

Kartlegging gjøres uten hensyn til eiendomsforhold.  
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1.4 Byggeråstoffer 
 
Byggeråstoffene brukes til bygge- og anleggsvirksomhet, som f.eks. veg og jernbane, 
offshoreplattformer og boliger. I gjennomsnitt bruker hver enkelt av oss mellom ti og tolv tonn 
i året. Grunnet ressursknapphet på sand og grus, samt strenge krav til byggeråstoffene, brukes 
pukk i stadig større grad.  

 
Figur 1: Forbruk av grus og pukk som byggeråstoff jf. årlig mineralstatestikk.  

 
Transport 
Transport utgjør en stor del av prisen ut til kunde. Ved avstander på 30-40 km kan 
transportkostnaden bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren). Avstand til 
forbruksområdene er viktige i planlegging av uttaksområder. Masser av god kvalitet kan 
forsvare en noe lenger transportavstand enn masser av dårligere kvalitet. Både ved uttak og 
deponering av masser kan transporten være et problem. Myke trafikanter, naboer til 
adkomstveier til uttak og deponi og bilister som kjører bak lastebilene i bakkene blir berørt av 
transporten.  
 
Et regionalt marked 
Uttak og deponi av masser har et regionalt marked, og masseforvaltning bør derfor i større 
grad skje på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det arbeides med en regional plan for 
masseforvaltning i Akershus. NGU anbefaler at nabofylker, som Buskerud også deltar i 
prosessen.  
 
Det største markedet for sand, grus og pukk er Oslo og Akershus. Naturlig nok er det også her 
det blir mest overskuddsmasser. Som kommune nær Oslo og Akershus merker Ringerike press 
både når det gjelder uttak og deponering av masser. Grunneiere på landbrukseiendommer 
ønsker å ta imot overskuddsmasse til oppfylling av daler og lignende, slik at landbruket kan bli 
mer lønnsomt og effektivt med store sammenhengende, flate jorder.  
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2 AKTUELLE LOVVERK 

 
Det er flere lover og forskrifter som styrer forvaltningen av byggeråstoffer: 

• Plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter.  

• Mineralloven  

• Landbruksveiforskriften 

• Forurensningsloven med forskrifter, spesielt kapittel 30 i forurensningsforskriften.  

• Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.  

• Kulturminneloven 

• Naturmangfoldloven 

• Skogloven 
Lista er ikke uttømmende. Plan- og bygningsloven og mineralloven er de mest sentrale i denne 
utredninga, og er nærmere omtalt under egne overskrifter. Masseuttak er regulert av konsesjon 
med driftsplan etter mineralloven, planavklaring etter plan- og bygningsloven (oftest 
reguleringsplan) og bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven. En tillatelse etter 
mineralloven (konsesjon) erstatter ikke krav om godkjenning etter plan- og bygningsloven 
eller motsatt. Forholdet mellom disse lovene er omtalt i temaveilederen Uttak av mineralske 

råstoffer og planlegging etter plan- og bygningsloven. Se også tabell på neste side.   
Når masseuttak skjer over lengre tid og drifta er kommersiell, kreves det både reguleringsplan 
og driftskonsesjon. Når masseuttak skjer raskest mulig, for eksempel som en del av 
tilrettelegging av et utbyggingsområde, kreves kun reguleringsplan (jf. temaveileder).  
 

2.1 Mineralloven 
Mineralloven setter krav om driftskonsesjon ved et samla uttak på mer enn 
10 000 m3 masse. Konsesjon skal være gitt før drifta igangsettes. 
Driftskonsesjon er en form for aktørgodkjenning som først og fremst 
omhandler bergfaglig kompetanse og økonomisk skikkethet. Søker skal 
sende inn driftsplan sammen med søknaden om driftskonsesjon. 
Driftsplanen danner grunnlag for hvordan uttaket skal foregå, og kan sette krav til 
gjennomføring av drift, istandsetting, sikring, bevaring av naturmangfold og bestemmelser om 
tiltak mot forurensing. Driftskonsesjonen erstatter ikke krav om tillatelse etter annet lovverk, 
f.eks. plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Ved uttak over 500 m³ masse skal det 
sendes melding direktoratet. Overskuddsmasser faller ikke inn under mineralloven.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet og sender saken på høring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Kommunen er uttalepart til søknaden. Direktoratet er statens sentrale 
fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressurser. Planer etter plan- og bygningsloven 
som omhandler mineraluttak sendes på høring til direktoratet.  
 
Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster har en oppryddingsplikt både mens 
arbeider pågår, og etter at arbeid er avslutta. Direktoratet kan fastsette frist for opprydding, 
enten etter eget initiativ eller etter initiativ fra grunneier eller andre berørte. Direktoratet kan 
også pålegge utvinner og driver å stille økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak.   
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Figur 2: Henta fra temaveilederen Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og 

bygningsloven, side 4. 

 

 
2.2 Plan- og bygningsloven (pbl.) 
Kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel er en overordna oversiktsplan, som viser sammenhengen mellom 
samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Arealdelen kan brukes 
for å sikre forutsigbarhet og unngå nedbygging av viktige ressurser. Områder til masseuttak og 
deponi bør avklares i arealdelen. Kommunen som planmyndighet har ansvar for å utarbeide 
arealdel med konsekvensutredning. Kommuneplanen har i utgangspunktet et tidsperspektiv på 
12 år, men når det gjelder masseforvaltning må tidsperspektivet være vesentlig lengre.   
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Hovedelementer i arealdelen er vist i tabellen nedenfor, med henvisning til aktuelle §§ i plan- 
og bygningsloven, samt forklaring på hvordan disse kan brukes i masseforvaltning.  
 
 Pbl.  Forklaring 

Arealformål 
angir med 

rettslig 

bindende 

virkning hva 

arealet kan 

nyttes til.  

Vises på kart.  

§ 11-7, 1 Råstoffutvinning, underformål under bebyggelse og anlegg: 
Formålet brukes for masseuttak. 
Type uttak kan angis med påskrift, men arealkoden er lik.  

§ 11-7, 1 Andre typer anlegg, underformål under bebyggelse og anlegg: 
Formålet brukes for massedeponi.  

§ 11-7, 5 
 
 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF):  
Ressursene ligger ofte i LNF-områder. Formålet innebærer i 
utgangspunktet byggeforbud. Dersom uttak av forekomsten 
ligger langt fram i tid, kan LNF være aktuelt formål for å hindre 
nedbygging. Videre kan formålet endres til råstoffutvinning ved 
en senere planrevisjon. Dette bør da omtales i planbeskrivelsen. 
LNF vil ofte være det tilgrensende område til uttak. Det kan 
være aktuelt å gi føringer for eller fastsette arealbruk i 
randsonene rundt et uttaksområde.  
Masseuttak til eget forbruk til landbruksdrift (husbehov) er i 
tråd med landbruksformålet i LNF-område. Uttak ut over 
husbehov er i strid med LNF-formål i kommuneplan.  
 

Hensynssoner 

angir hensyn 

som skal 

ivaretas når 

arealbruk 

gjennomføres. 

Vises på kart.  

§ 11-8 Hensynssoner kan brukes for å sikre randsonene ut fra 
sikkerhetshensyn eller ulike vernehensyn.   

§ 11-8 a)  
 

Sikrings-, støy og faresoner kan brukes for å hindre byggetiltak 
i randsonene i påvente av avklaring i reguleringsplan.  
I bestemmelsene for sonen kan det fastsettes forbud mot nye 
byggetiltak.  

§ 11-8 c)  
 

Sone med særlige hensyn kan brukes for å sikre vernehensyn. 
Det kan kun gis retningslinjer til sonen, og disse må 
formaliseres i arealformål og eventuelt bestemmelser i 
påfølgende reguleringsplan. 
 

Bestemmelser 

angir med 

rettslig 

bindende 

virkning hvilke 

vilkår et tiltak 

må oppfylle.  

§§  
11-9  
11-10 

Bestemmelsene utfyller og utdyper arealformål og 
hensynssoner. Det kan f.eks. gis bestemmelser om uttaksdybde, 
deponihøyder eller forutsetninger om akseptabel produksjons-
virksomhet. § 11-9 nr 8 kan brukes for å gi forutsetninger om 
vernehensyn som må ivaretas i reguleringsplan.  

§ 11-9, 4 Rekkefølgekrav: Der uttak ikke skal tas i bruk i denne 
planperioden, men en gang i framtida, kan området legges ut 
som råstoffutvinning som det fastsettes rekkefølgekrav til med 
tidspunkt for når anlegget kan tas i bruk.  
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Reguleringsplan 
Plan- og bygningsloven § 12-1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge- og 

anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. (…). De 
fleste masseuttak og større deponier omfattes av dette kravet. Kommunen som plan- og 
bygningsmyndighet avgjør hva som er "større".  
 
Reguleringsplaner bør utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er en krevende 
prosess å behandle et reguleringsforslag som avviker fra arealdelen. Dersom avklaringene i 
kommuneplanen er tilstrekkelig, kan andre hensyn bli ivaretatt i driftskonsesjon og driftsplan 
etter mineralloven. I de fleste tilfeller vil likevel både kommunen og driver være tjent med en 
reguleringsplan som grunnlag for drifta. En reguleringsplan vil også forenkle 
konsesjonsbehandlingen etter mineralloven.  
 
Reguleringsplanen fastsetter uttaksgrenser, fyllingsgrenser, rammer for bebyggelse, atkomst, 
vernehensyn og fysiske miljøtiltak og eventuelle krav om istandsetting og etterbruk. Forhold 
som blir regulert i driftsplanen bør ikke gjentas i reguleringsplan. Krav til eller forutsetninger 
om etterbruk kan fastsettes i reguleringsplanen. De fleste uttak er i drift over mange år, og det 
vil ofte være vanskelig å fastsette etterbruk. For løsmasseuttak kan landbruk være aktuelt 
etterbruksformål. Arealbruken reguleres i tilfelle i tidsrekkefølge. Dersom etterbruken er et 
utbyggingsformål (industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette og fastsette 
plankrav for etterbruken. Detaljerte rammer vil trolig være utdaterte den dagen etterbruk er 
aktuelt. Etterbruken kan også være tilbakeføring til LNF-formål, herunder etablering av nye 
jordbruksarealer. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting hjemles i utgangspunktet i 
driftsplan. Der landskapshensyn eller planlagt etterbruk tilsier det, kan reguleringsplanen 
fastsette konkrete løsninger.  
 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan kan det utløses krav om konsekvensutredning 
(KU) etter forskrift om konsekvensutredninger, ut fra tiltakets størrelse og art. Kravet 
framkommer enten direkte på grunn av tiltakets størrelse, eller etter en konkret vurdering.  
 

• Arealformål:  
o Uttaksområdet reguleres til råstoffutvinning eller steinbrudd og masseuttak. 
o Tilhørende produksjonsanlegg reguleres til industri eller som eget felt under 

steinbrudd / masseuttak med bestemmelser om bebyggelse.  
o For randsonene rundt uttaket brukes formål som kreves for å ivareta sikkerhet, 

vernehensyn o.a.   
o Deponi skal vises som annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.  

• Bestemmelser gis iht. pbl. § 12-7.  
 
I en planprosess kommer ofte spørsmålet om alternative lokaliseringer av uttak og deponi. 
Ressursenes kvalitet er viktig her, og grunneier- og rettighetsforhold begrenser ofte 
valgmulighetene. Dersom en reguleringsplan er i samsvar med arealdelen bør spørsmålet om 
alternativ være mindre relevant. Dersom planforslaget ikke er forankra i arealdelen, bør 
alternativer belyses og framgå av planprogrammet.  
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Byggesak 
I utgangspunktet er det krav om søknad og tillatelse for vesentlige terrenginngrep, jf. pbl. § 21-
1 k. Hva som er "vesentlig" er ikke nærmere definert i lov eller forskrift, og avgjøres etter 
skjønn. I tillegg til volum og størrelse, må det også vurderes hvordan uttaket framstår visuelt, 
hvor sårbart området er, og hvordan naboer blir påvirka av tiltaket. Masseuttak må også 
vurderes over tid, og kommunen kan gripe inn ovenfor mindre uttak som over tid utgjør 
vesentlige terrenginngrep. Inngrep i tettbygde strøk vil lettere bli vurdert som vesentlige enn i 
mer rurale områder.  
 
Byggesaksforskriften § 4-3 punkt f unntar steinbrudd, gruver og masseuttak med tilhørende 

knuseverk og sorteringsanlegg fra søknadsplikt. Forutsetningen er at tiltaket er i samsvar med 
reguleringsplan og at det er gitt konsesjon etter mineralloven. Atkomstveg og tilhørende 
byggverk som f.eks. asfaltverk eller kontorbygninger er søknadspliktige på vanlig måte.  
 
2.3 Landbruksveiforskriften 
Bygging, opprusting og ombygging av veier til landbruksformål er regulert gjennom Forskrift 
om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften).  
Forskriften er fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 
20.12.1996 med hjemmel i lov av 21.05.1965 om skogbruk og skogvern (skogbruksloven) § 
17a, jf. kgl.res. av 25. juni 1965 nr. 3368, og lov av 12..05.1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 
og § 11, jf. kgl.res. av 12. mai 1995 nr. 413. Endringer: Endret ved forskrifter 07.07.1997 nr. 
780, 08.12.2003 nr. 1480, 27.11.2009 nr. 1476. Landbruksveiforskriften er under revisjon og 
det er signalisert av revisjon vil tre i kraft 01.06.2015. Ordlyden i forskriften vedrørende 
masseuttak er lik i den nye. 
 
Formål § 1-1.  
Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for 

landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal 

samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner 

og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 

 

Virkeområde § 1-2. 
Denne forskrift omfatter nybygging og ombygging av veier for landbruksformål, jf. § 1-3. 

Forskriften gjelder også massetak langs veitraseen som er nødvendige i forbindelse med 

bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg. 

 
Praktisering av forskrift 
Skal det åpnes et massetak i forbindelse med tiltak på en landbruksvei søkes det sammen med 
tiltaket som nyanlegg, ombygging eller særskilt. Det følger da vanlige søknadsprosedyre med 
høring og miljøvurderinger. 
 
Et massetak er et varig inngrep i naturen. Det er derfor uheldig å åpne mange små massetak. 
Med utvikling av mobile knuse- og sorteringsverk er det vanligvis mye penger å spare på å 
produsere egen masse til landbruksveiformål. Med et skogbruk med stadig dårligere vilkår og 
økonomi er egenproduksjon av masse ofte avgjørende for at veinettet skal holdes i stand. 
Erfaringsvis består masseuttak nå mer i å skyte ut og knuse fjell enn å ta ut morene. 
 
De aller fleste landbruksveier eies av flere som er organisert i et veilag. Veiene er ofte i et nett 
hvor alle eller bare noen av samme eierne er involvert i sideveiene. Vanligvis finner en den 
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mest gunstige plasseringen for et massetak som dekker hele veinettet. Det vil si at vi 
godkjenner massetak for et veinett og ikke for det enkelte anlegget. 
 
Intensjonen med godkjenningen etter landbruksveiforskriften er å sikre gode masser til 
veiformål med korte transportavstander. Godkjenningen setter vilkår om at massetakene skal 
sikres for folk og dyr mot ulykker. Massetakene skal ryddes opp og lukkes ved endt bruk. 
Godkjenning etter denne forskriften betinger at massene blir brukt til eget formål og ikke for 
kommersielt salg. For salg ut over eget behov eller masse til andre formål må tiltaket 
godkjennes etter plan- og bygningsloven. 
 
 

3 MASSENES KVALITET 
 
3.1 Bergmessig kvalitet  
Det er stor kvalitetsmessig forskjell på de ulike bergartene, og langt fra alle kan brukes som 
byggeråstoff. De strengeste kravene stilles for bruk til veg- og betongformål. Spesielt til 
vegdekker på veger med stor trafikkbelastning er det strenge krav. For bruk til grøfter, 
drenering, fyllinger o.l. er det ikke så strenge krav.  
 

3.2 Tilstandsklasser 
Kvaliteten på massene er viktig både ved uttak og deponi. Massenes tilstandsklasse avgjør hva 
massene skal brukes til. Tilstandsklassene gir uttrykk for helsefaren ved å oppholde seg på 
eiendommen, og brukes for å sette grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter 
i jord til ulik arealbruk. Risiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter må 
også vurderes. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 til klasse 5. Klasse 1 er arealer som 
ikke utgjør risiko for helse eller miljø, mens over klasse 5 defineres jorda som farlig avfall.  
 

 
Figur 3: Tilstandsklasser fra veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 
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4 DAGENS SITUASJON  
 
4.1 Kommuneplanens arealdel  
Avsatte arealer 
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007. Arealdelen er nå 
under revidering.  I gjeldende arealdel er det avsatt flere områder til masseuttak, først og 
fremst i området rundt Hønefoss. Totalt er det avsatt om lag 4 000 daa. Se oversikt i tabell 
nedenfor. I tillegg til disse områdene er det markert et vurderingsområde for framtidig 

masseuttak på Eggemoen (ikke juridisk rettsvirkning). Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse 
av de enkelte områdene.  
 

Arealer avsatt til masseuttak i kommuneplanens 
arealdel 2007-2019 
Stedsnavn Nåværende Framtidig 

Nordre Myrvold 32 156 
Hval, Hallingby 49 610 
Hensmoen 431 694 480 349 
Kilemoen 1954593 967 529 
Kalkverket i Åsa 46 899 
Lamoen 127937 
Sum 2482796 1 607 971 
Totalt avsatt til masseuttak 4 090 767 

 

 
Det er varierende om disse arealene er regulert i reguleringsplan. For flere av områdene er det 
reguleringsplaner under utarbeidelse. Se vedlegg 1 for mer informasjon.  
 
Bestemmelser og retningslinjer 
Kommuneplanbestemmelsene § 3 gir følgende bestemmelser og retningslinjer til disse 
områdene:  

• Bestemmelse: I områder avsatt til råstoffutvinning må det utarbeides reguleringsplan 

med konsekvensutredning i tråd med forskrift T-1446 før nye masseuttak eller 

utvidelser av eksisterende masseuttak kan finne sted.  

• Retningslinjer: Det kan gis tillatelse til råstoffutvinning utenfor de avsatte områdene. 

Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette.  
 
Dagens kommuneplanbestemmelser inneholder ikke noe spesifikt om fylling eller deponi.  
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4.2 Ressurser i Ringerike   
Berggrunnen i Ringerike er svært variert og består av ulike bergartstyper fra ulike tidsperioder 
i den geologiske historien. Vi kan dele bergartene i kommunen inn i tre områder:  

1. De yngste bergartene tilhører Oslofeltet. Generelt er bergartene som tilhører Oslofeltet 
øst i Ringerike best egna for knusing til pukk for bruk til byggetekniske forhold. Både 
kvalitetsmessig og med hensyn til avstand til store markeder er områdene innenfor 
Oslofeltets bergarter i øst interessante. 

2. I områdene langs Randselva og ut mot Tyrifjorden inneholder berggrunnen 
hovedsakelig sedimentære bergarter som kalkstein, kalkrik sandstein og skifer.  

3. I vest og nordvest består berggrunnen av eldre stedegne og omvandlede dyp- og 
gangbergarter. Her dominerer gneis i ulike varianter. I området fra Heradsbygda, 
Follum og nordover til Hval og Skollerud finnes det gabbro som stedvis er omvandla 
til amfibolitt mot yttergrensene. Også her opptrer stedvis gneis av ulike typer.  

 
Ringerike har store sand- og grusressurser, og en god del av dette er høykvalitetsmasser – som 
er en mangelvare. Ringerike er et viktig forsyningsområde for en stor region. Oslo-området har 
i dag et sterkt press både på arealer og ressurser, og byggeråstoffer er en mangelvare. Etter 
hvert som mindre forekomster tømmes andre steder vil behovet for masser fra Ringerike øke. 
Dagens behov for byggeråstoff i Oslo og Akershus er ca. 4,2 millioner tonn per år. Fram mot 
2040 vil behovet trolig øke til 6 millioner tonn per år, og totalt 150 millioner tonn fram til 
2040. (Kilde: Planprogram for Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune 
2013)  
 
I 2012 ble det solgt over 550 000 tonn sand og grus og over 300 000 tonn knust fjell 
(pukk) til en verdi av over 75 millioner kroner fra Ringerike. Pukk blir i  hovedsak 
brukt i  kommunen, mens av sand og grus blir en stor del eksportert blant annet til Oslo 
og Akershus. Fordeles salget av grus per innbygger får vi nesten 19 tonn, noe som betyr at 
Ringerike er en eksportkommune (29 400 innbyggere per 01.01.2013). På landsbasis er forbruket 
av sand og grus 2,8 tonn per innbygger, og ca. 10 tonn pukk.  
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Figur 4: Berggrunn i Ringerike.  
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Prognoser for framtidig behov og levetid på forekomstene ut fra forskjellige forutsetninger 
er diskutert i NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand, 

grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold. I Ringerike er det registrert et totalt volum 
på knapt 500 millioner tonn. Av dette er 157 millioner tonn beregnet å være utnyttbart, og i 
forekomstene som er klassifisert som nasjonalt viktige og meget viktige i en lokal 
sammenheng er det utnyttbare volumet 51 millioner tonn.  
 

Byggeråstoffer: potensial, produksjon og regionalt behov 
Ringerike Oslo og Akershus 
Utnyttbart volum Produksjon (salg) 

2012  
Dagens behov  Forventa behov 

fram mot 2040 
500 mill  850 000  4,2 mill årlig 6 mill tonn årlig  
Tall er oppgitt i tonn.  

 

Med bakgrunn i oversikten ovenfor ser det ut til at Ringerike kan øke sin produksjon for å 
dekke en noe større andel av det regionale behovet.  
 

4.3 Grusforekomster 
Norges geologiske undersøkelser (NGU) har utarbeida et kart som viser forekomster av sand, 
grus og pukk. Se kart på neste side. Forekomstene er klassifisert og verdivurdert. 
Opplysningene er oppdatert i 2006.  Det er registrert 49 forekomster av sand og grus i 
Ringerike. NGUs oversikt viser også hvor mye som er utnyttbart i de ulike forekomstene. Se 
tabell nedenfor for oversikt over forekomster i de 3 øverste viktighetskategoriene. Kommunen 
har ikke oversikt over hvor mange av uttakene som er registrert hos NGU som er i drift i dag. 
Det kan også være uttak som er i drift som ikke er registrert.  
 
Nasjonalt viktig Meget viktig Viktig 
Eggemoen 
Hensmoen 
Kilemoen 

Djupdalsmoen 
Prestmoen 
 

Flaskerud 
Somdalen 
Haugland 
Hval 
Trampen 
Russerleiren 
Hengslemoen 

Gravlimoen 
Maurland 
Valdresstømoen 
Lamoen 
Væladalen 
Busund 
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4.4 Pukk 
Pukkressursene er per i dag ikke kartlagt. NGU er imidlertid i gang med undersøkelser i 
Buskerud, men det er usikkert når registreringer vil bli gjort i Ringerike. I Ringerike er det 
registrert fire pukkforekomster og tre lokaliteter for mulig framtidig pukkuttak. Vestsiden 
pukkverk og Djupdalsmoen steinbrudd er i drift, og regnes som henholdsvis regionalt viktig og 
svært viktig forekomst. Det er tilstrekkelig områder med planavklaring eller under regulering 
for kommuneplanperioden. Det prioriteres derfor ikke å utrede dette nærmere nå. 

 

4.5  Istandsetting og etterbruk 
Istandsetting og etterbruk er et sentralt tema i masseforvaltninga, og Ringerike har flere ulike 
eksempler på hvordan dette har vært gjort:  

Trøkstad ved Ringerike sykehus 
Her er det etablert et idrettsanlegg i et avslutta uttaksområde.  
 
Somma ved avkjøring fra E16 til Samsjøveien 
Avslutta uttaksområde er avsatt til boligformål i kommuneplanen.  
Utbygging er foreløpig ikke realisert.  
 
Kalkverket i Åsa 
Det blir drøfta om kalkverket kan brukes som deponi og fylles igjen ved avslutning.  
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 Figur 5: Ressurskart: Sand, grus og pukk Ringerike kommune. 
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4.4 Fylling og deponi 
Stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen gjør at det er et stort og økende behov for deponi av 
masser, spesielt i og rundt byer og tettsteder. Overskuddsmasser er et avfallsproblem, men kan 
også være en ressurs. Overskuddsmasser bør kartlegges med tanke på mulighetene for 
gjenbruk. Dette kan være rene jordmasser, mer eller mindre forurensa masser, betong eller 
bærelag eller asfaltmasser fra veier. Hvordan slike masser skal håndteres er bestemt av ulike 
regelverk. Forurensa masser skal håndteres etter forurensningsforskriften kapittel 2. Rene 
masser kan disponeres fritt innenfor plan- og bygningslovens krav. Det er behov for 
permanente deponier, men også områder for mellomlagring av masser som gjennom 
bearbeiding og foredling kan gjenbrukes som byggeråstoff. Arealer for mellomlagring av 
masser bør ligge i tilknytning til hovedvegnettet, for i størst mulig grad unngå miljøulemper på 
lokalt vegnett og der folk bor. 
 
I løpet av de siste åra har etterspørselen etter lokaliteter for deponering i Ringerike økt. I 
mange tilfeller har det vært ønske om å bruke rene masser for å fylle opp søkk og dæler som 
ligger i tilknytning til eksisterende jorder. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve 
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom/gjøre jordet mer 
egnet for maskinell drift.  
 
Kommunen kjenner til flere deponier i Ringerike, og det er flere pågående planprosesser 
knytta til disse. Det har vært flere eksempler på at deponier som var tenkt å være små da 
godkjenning ble gitt, har blitt store og konfliktfylte. Kommunen har ikke hatt gode nok rutiner 
for saksbehandling og oppfølging av deponiene. Det er derfor utarbeida retningslinjer for 
fylling/deponi. Retningslinjene ble vedtatt i formannskapet 16.09.2014 sak 153/14, og skal 
innarbeides i kommuneplanbestemmelsene:  

• I områder avsatt til byggeområder:  

Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 m i forhold til opprinnelig terreng, eller 

samla har et omfang på mer enn 500 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter 

plan- og bygningsloven. I rekke- eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket 

ikke være mer enn 0,5 m og 500 m2 i utstrekning.  

• I områder avsatt til LNF-område:  

Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller 

samla har et omfang på mer enn 1000 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter 

plan- og bygningsloven. På fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om 

reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Aller 

skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til 

tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning. I 

tillegg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter), 

kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes 

særskilt i hver sak.  

• For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på 

offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser.  

 
Her må det bemerkes at plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel til å stille krav om 
kompensasjon direkte i arealplaner. Men det kan for eksempel gjennom 
rekkefølgebestemmelser fastsettes avbøtende tiltak som må gjennomføres før uttak/deponering 
av masser kan skje. Dette kan videre formaliseres i en utbyggingsavtale. Avkjøring direkte til 
kommunal vei krever godkjenning fra kommunal vegmyndighet, som også kan sette 
restriksjoner på akseltrykkbelastning.  
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5 KONKLUSJONER 

 
5.1 Generelle føringer til arealdelen 
• Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder. Antall uttak skal likevel begrenses, og det tas sikte på noen 
større uttak, framfor mange små.  

• Deponiområder bør ligge i tilknytning til hovedvegnett.  

• Områder hvor det tidligere har vært masseuttak bør vurderes som deponiområder.  

• Det bør i reguleringsplaner og byggesaker der det er aktuelt stilles krav om mineralsk 
grovkartlegging av overskuddsmassers kvalitet. Dette med tanke på gjenbruk.   

 
Hensyn som må vurderes ved forslag og søknader om områder til råstoffutvinning og deponi:  

• Avstand til marked 

• Massenes kvalitet 

• Adkomst og trafikksikkerhet (boliger langs adkomstvei), 

• Dagens bruk av området 

• Omkringliggende bebyggelse (avstand fra boliger og fritidsbebyggelse) 

• Landskapsverdier 

• Kulturlandskap og kulturminner 

• Landbruk og sikring av jordressurser  

• Naturmangfold og naturområder 

• Forurensning (jord, vann, luft og støy) 

• Folkehelse og friluftsliv 

• Geoteknikk  

• Grunnforhold og risiko for skred 

• Risiko og sårbarhet 
 

5.2  Plankart – områder til råstoffutvinning og deponi 
Denne utredninga konkluderer ikke når det gjelder hvilke områder som skal settes av til de 
enkelte formål. Dette behandles konkret i revisjon av arealdelen.  
 

• Det skal avsettes tilstrekkelige områder til:   
o Deponi.  
o Uttak av byggeråstoffer. 

• Detaljeringsgrad: Kommuneplanens arealdel er en overordna plan, og skal ikke være så 
detaljert at den viser mindre uttak til husbehov i landbruket.  

• Plankartet skal vise ytre grenser for nye uttaksområder, samt ytre grenser for eksisterende 
uttaksområder som skal drives videre.  

• Deponi skal vises som "andre typer angitt bebyggelse og anlegg".  

• Det skal vurderes å sikre randsoner til uttaksområder, f.eks. gjennom hensynssone etter 
pbl. § 11-8 a. 
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5.2 Bestemmelser og retningslinjer 
Kommuneplanen skal ha bestemmelser og/eller retningslinjer om:  

• Massebalanse: Det skal være mål om størst mulig massebalanse i byggeprosjekter 
(differanse mellom forbruk og produksjon). Det vil variere når i prosessen det er mulig å 
gjøre beregninger av massebalanse, ut fra detaljeringsgrad f.eks. i en reguleringsplan. 
Generelt skal beregning av massebalanse gjøres så tidlig som mulig.  

• Temakart som viser det vi vet om ressurser og uttak skal være en del av arealdelen, med 
henvisning i bestemmelsene.  

• Søknadsplikt etter pbl. 20-1 k: Masseuttak er søknadspliktig såfremt tiltaket ikke er 
regulert. Retningslinjer som omhandler søknadsplikt for deponier/fyllinger vedtatt i 
formannskapet 16.09.2014 sak 153/14 tas inn i kommuneplanbestemmelsene.  

• Plankrav: Når utløses krav om reguleringsplan etter pbl. § 12-1? 
o Masseuttak omfattes i utgangspunktet av plan- og bygningslovens krav om 

reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak. For masseuttak over 10 000 m3 
er det krav om reguleringsplan før uttak kan starte. Dette gjelder både nye uttak og 
utvidelse av eksisterende uttak.  

o For områder som ikke er avsatt til råstoffutvinning i arealdelen, men der det drives 
eller er drevet råstoffutvinning kreves det vedtatt reguleringsplan før driften 
videreføres eller tas opp igjen ved uttak over 10 000 m3.  

o Retningslinjer som omhandler plankrav for deponier/fyllinger vedtatt i 
formannskapet 16.09.2014 sak 153/14 tas inn i kommuneplanbestemmelsene.  

• Utredningskrav: Ved utarbeidelse av reguleringsplan for uttak og deponi skal hensyn i 
punkt 5.1 utredes. Det skal alltid utarbeides en støyutredning.  

• Reguleringsplan for uttak/deponi:  
o Omfang og avgrensning skal framgå av kart og bestemmelser.  
o Adkomst til offentlig veg skal inngå i planområdet.  
o Vedlikehold og kompensasjon for slitasje på offentlig infrastruktur må styres 

gjennom egne avtaler.  
o Det skal det vurderes å stille krav/forutsetninger om istandsetting og etterbruk 

(f.eks. tilbakeføring til LNF-formål).  
o Bestemmelser om uttaksretning og etapper kan vurderes. Dette blir vanligvis 

fastsatt i driftsplan. Slike bestemmelser i reguleringsplan bør være godt begrunna, 
da det kan være tyngende vilkår for drifta. Ulike kvaliteter, praktisk og sikker drift 
kan gjøre det vanskelig å følge slike rammer.  

o Dersom regulering av masseuttak er i tilknytning til eksisterende uregulert uttak, 
skal det utarbeides en samla reguleringsplan for hele området. Krav om 
istandsetting av tidligere uttatte områder skal vurderes. 

o Dersom etterbruken er et utbyggingsformål (industri eller bolig) bør 
reguleringsplanen kun omtale dette og fastsette plankrav for etterbruken. 

• LNF-områder:  
o Det skal ikke startes opp reguleringsplaner for masseuttak utenfor områder avsatt til 

råstoffutvinning i kommuneplanen.  
o Oppstart av reguleringsplan for deponi i LNF-område kan vurderes.  
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o Uttak til husbehov i landbruket kan tillates. Dette omfatter ikke uttak i 100-
metersbeltet langs vann og vassdrag. Uttak for husbehov er mindre uttaksområder 
som drives av grunneier til eget forbruk.  

o Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre uttak, fylling eller deponering av masser 
i vassdrag og i 100-metersbeltet til vann og vassdrag og strandsonen.  

 
 

6 KILDER 
 
Brev fra Norges geologiske undersøkelse 17.12.2013.  
 
Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. TA 2553. Statens forurensningstilsyn 2009.  
 
Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, vedtatt 30.08.2007.  
 
NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand, grus og pukk i 

Buskerud, Telemark og Vestfold. 

 

NGUs grus og pukkdatabase.  
 
Ringerike kommune sin kartmodell.  
 
Planprogram for Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune. Godkjent av 

Fylkesutvalget 11.11.2013.   

 

Temaveileder Uttak av mineralske råstoffer og planlegging etter plan- og bygningsloven 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg1: Oversikt over deponi,uttak og planstatus

1

Nr. Lokalitet Arealstatusplan- og
bygningsloven

Merknader Ressursområde/verdi Gnr/
bnr

Kommuneplan Reguleringsplan
Deponi

1 Averøya LNF Nei Tillatelseetterjordlovenfor deler.
Søknadom tillatelseetterpbl. mottatt
04.12.14.

1/42

2 Lamyra/Moesmyra Masseuttak Nei 3/3

3 Rognerud LNF Nei Tillatelseetterjordloventil tidligeretiltak (fra
1999).Ingentillatelseetterpbl. for utført nytt
tiltak. RK harstilt kravomsøknadfor utført
tiltak ogreguleringsplanfor utvidelsen.I
tillegg erdetilagt tvangsmulkt.Vedtaketer
påklagetog er til behandlinghos
Fylkesmannen.

280/1

Pukkverk
4 Vestsidenpukkverk,

Kilemoen
Masseuttak Ja,nr. 308* *Planområde:ca.1700daa.Areal regulert til

steinbrudd/masseuttak:ca.965daa.
Antatt levetid:800år.

Kilemoen,nasjonaltviktig 52/4

5 Sommapukkverk LNF Underarbeid* *Plannr. 392erunderarbeid.
Planområdeer ikke endeligavklart.
Midlertidig dispensasjonfor 3 år fra august
2012.

275/2

6 Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Midlertidig dispensasjonpåubestemttid i
2000,medforutsetningom driftsplan.
Driftsplangodkjentav RK i 2002.

Djupdalsmoen,meget
viktig

148/1

7 Kalkverketi Åsa Masseuttak Nei Er i ferdmedå avsluttedrifta. Kan være
aktuellsomdeponi,ogdettevurderesifm.
E16ogRingeriksbanen.

9/2
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2

Grus/torvtak
8 Kilemoenmidtre Masseuttak Underarbeid* *Plannr. 344erunderarbeid.

Planområde:950daa.
Areal foreslåtttil råstoffutvinning:ca.800
daa.Dvs.et volumpåca.28mill m3 / ca.50
mill tonn.Antatt levetid150år.

Kilemoen,nasjonaltviktig 51/1
m.fl.

NedreKilemoen
nord

Masseuttak Ja,nr. 226. Areal regulerttil grustak:66 daa. Kilemoen,nasjonaltviktig 51/2

9 Hensmoen Masseuttak Underarbeid* *Plannr. 379erunderarbeid.
Planområde:ca.935daa,oger beregnatil å
inneholdeca.45 mill tonn,forutsattuttaktil
kote150.Antatt levetid90 år.
Harenkonsesjonfra landbruksdepartementet.

Hensmoen,nasjonalt
viktig

271/8
92/2/2
271/286

10 Prestmoen LNF Nei Innspill til kommuneplanen. Prestmoen,megetviktig 42/1
11 Kilemoennord LNF og

områdefor
grunnvann.

Nei* *Reguleringsplannr. 354for Ringerike
vannverkerunderarbeidogomfatter
arealene.Innspill til kommuneplanom
grusuttak.Det ernedlagtmidlertidig forbud
mot tiltak påeiendommen.

Kilemoen,nasjonaltviktig 52/1

12 Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Driftsplangodkjentav RK i 2002 Djupdalsmoen,meget
viktig

148/1

13 Hensmoen,Tajet LNF Hensmoen,nasjonalt
viktig

271/137

14 Hval, Hallingby Masseuttak Ja,nr. 240 Gammelttorvtak,ikke aktivitet i dag,men
innspill til kommuneplanenom åopprettholde
området.

274/3
274/5

15 NordreMyrvold,
nordfor Hallingby

Masseuttak Nei Framtidigtorvtak.Må enplanprosesstil i
forhold til bl.a.utkjøringpåE16

274/42
m.fl.

Eggemoen LNF* Nei *Det erogsåmarkertetvurderingsområdefor
framtidiguttaki kommuneplanen.
Innspill til kommuneplan.

Eggemoen,nasjonalt
viktig

93/1
92/2
m.fl.

2 Lamyra/Moesmyra Masseuttak Nei 3/3
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Avslutta grustak
16 Trygstad Boligområde,

idrettsanlegg
ogLNF

Ja Idrettsanleggtil NUIL, byggesterasseblokker. 38/114
38/187
m.fl.

17 Busund LNF Nei 42/11
42/18

18 Somma Boligområde Nei Ikke realisert. 275/4

Kartoversiktsomreferertil nummereringenfølgervedlagt.Med forbeholdomat ikke alle uttak/deponiermedi dennelista.Noenhargamle
såkaltegårdsuttaksomfortsatteråpnefor egetbruk, evt. fått tillatelseetterlandbruksveiforskrifta. Planerunderarbeidsomikke er i trådmed
kommuneplanen,ansessominnspill til revisjonav kommuneplanensarealdel.
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/12-2   Arkiv: 033  

 

Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 26.01.2015  

 
Forslag til vedtak: 
 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1093-11   Arkiv: GNR 248/1,29  

 

Gnr. 248/1,29 – Væleren – Tilbygg til hytte  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

allerede oppført tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i 

Buskerud og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at hensynet til 

drikkevannskilden Væleren, blir tilstrekkelig ivaretatt. Hovedkomiteen velger å gi 

dispensasjon, til tross for at Tyristrand vannverk har uttalt seg negativt. Fordelene 

ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. Søknaden om tillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang 

 

 

 

Utskrift sendes 
Eivind Rotefoss, Tufteveien 5  3533   TYRISTRAND 

Tyristrand Vannverk SA c/o Anita Pharo Denné, Claus Trondsens gate 19D, 3011 

DRAMMEN 

 

 
 

 

 

Sammendrag 



Vi har mottatt en søknad fra Eivind Rotefoss om tilbygg på en hytte ved Væleren. Som kjent 

så forsyner Væleren drikkevann til Tyristrands og Nakkeruds befolkning, Tyristrand 

vannverk er rettighetshaver til beskyttelsesbestemmelser for drikkevannet. 

 

Tilbygget er på ca. 7,6 m², er en utvidelse av et soverom, og har blitt oppført uten tillatelse 

fra bygningsmyndighetene. Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 

2.1, generelt byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur og friluftsområde). Tyristrand 

vannverk er negativ til godkjenning av tilbygget.   
 

Fylkesmannen har uttalt seg om tilbygget, og kan ikke se at tiltaket vil få negative 

innvirkninger for nasjonale og regionale miljøinteresser knyttet til deres ansvarsområder, 

men anbefaler samtidig at hensynet til drikkevannskilden vil bli tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Rådmannen vurderer på grunnlag av tiltakets beskjedne størrelse og plassering, at tiltaket 

ikke har noen betydelige ulemper i henhold til natur- og friluftsverdier i området. 

Rådmannen mener også at selve størrelsen på hytta er og forblir innenfor retningslinjene 

som er gitt i kommuneplanen og av vannverket, og at det derfor bør kunne godkjennes. 

Rådmannen mener at det burde legges vekt på at tiltakshaver av hytta har installert en type 

forbrenningstoalett, som er et miljøvennlig tiltak som reduserer og forhindrer utslipp.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
Vi har mottatt en søknad fra Eivind Rotefoss, om godkjenning av tilbygg på eiendom med 

gårdsnummer 248, gårdsnummer 1 og festenummer 29, den 06.10.2014.  Det omsøkte 

tilbygget er på ca. 7,6 m² og ble oppført mellom 2010-11, uten tillatelse fra 

bygningsmyndighetene. Det søkes i den forbindelse om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur og 

friluftsområde). Tilbygget ligger i et hyttefelt langs vannet Væleren, rundt 215 m i luftlinje 

fra vannet. Deler av eiendommen ligger innenfor nedlagsfeltet til Tyristrand vannverk. 

Søknaden ble sendt til vannverket for uttalelse, og vi mottok uttalelse fra vannverket 

03.11.2014. Tyristrand vannverk er negativ til godkjenning av tilbygget.  Saken ble deretter 

sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse.  

 

 
Beskrivelse av saken 
Eier overtok denne hytta i 2010. Tiltaket ble oppført rundt 2010-11/12.  Tilbygget er en 

utvidelse av et soverom og er på ca. 7,6 m² BYA (bebygd areal). Hyttas BYA var før 

tilbygget ca. 42,2 m². Det totale BYA med tilbygget blir da ca. 49,8 m². Eier har i tillegg to 

uthus på eiendommen. Det ene uthuset er en bod på ca. 8,9 m². Det totale bebygde arealet er 

oppgitt å være ca. 58,7 m². BYA for bod/uthus nr. 2, er ikke oppgitt, men ser ut til å være 

rundt 9 m². Maksimalt tillatte BYA på eiendommen ansees derfor å være noe mer enn det 

som er oppgitt.  

 

 

 

Uttalelse fra Tyristrand vannverk 

Saken ble oversendt til Tyristrand vannverk for uttalelse. Vannverket har 27.10.2014 

konkludert med følgende vedtak; 



 

«Væleren er som kjent drikkevannskilde for Nakkerud og Tyristrand befolkning. 

Vannverkets styre har gjennom mange år holdt en meget restriktiv linje når det gjelder 

tilbygg til hytter og andre tiltak i nedslagsfeltet. Spesielt i indre sone som omsøkte tilbygg 

ligger i. Klausuleringsbestemmelsene tar utgangspunkt i at området allerede har stort 

forurensingspotensiale og at nye tiltak kan forverre råvannskvaliteten slik at godkjennelsen 

blir inndratt og vannverket stengt. Større hytter er en av grunnene som kan gi større 

aktivitet og forurensing i området.  

Med bakgrunn i ovenstående kan ikke styret gi sitt samtykke til det nye tilbygget. «  

 

 

 

Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

Saken ble oversendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette er en kort 

oppsummering av fylkesmannens vurdering mottatt 17.12.2014; 

 

Fylkesmannen kan ikke se ut i fra hyttas beliggenhet mellom andre hytter og tiltakets 

begrensede størrelse at tiltaket vil få negative innvirkninger for nasjonale eller regionale 

miljøinteresser knyttet til deres ansvarsområder. Fylkesmannen ber imidlertid kommunen 

om å legge stor vekt på å unngå vedtak som kan skape en uheldig presedens og på den 

måten bidra til å undergrave byggeforbudet i kommuneplanen. Det vises spesielt til § 10 i 

naturmangfoldloven om samlet virkning.  

 

Videre påpekes det at kommunen må vurdere hvilke signaler en eventuell dispensasjon vil 

kunne gi for ulovlige byggetiltak i området, og at hensynet til drikkevannskilden blir 

tilstrekkelig ivaretatt.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens LNF-område (landbruk- natur og 

friluftsområde). Jfr. § 2.1 i kommuneplanbestemmelsene er det generelt ikke tillatt med 

byggetiltak i LNF-områder, med mindre tiltaket inngår som et ledd i stedbunden næring.  

Det søkes om dispensasjon fra § 2.1.   

 

Videre er det i § 2.1 beskrevet hvilke retningslinjer som gjelder dersom det gis dispensasjon 

for utvidelse av hytter spesielt innenfor nedslagsfeltet til vannkilden Væleren. Maksimal 

grense for utvidelse av hytter er satt til en samlet størrelse på inntil 50 m² T-BYA (totalt 

bebygd areal), samt et frittliggende uthus på 10 m².  

 

 

Juridiske forhold 
Hentet fra Tyristrand vannverks uttalelse; 

  
«Væleren og drikkevannsfeltet er beskyttet gjennom klausuleringsbestemmelser siden 

anleggelsen i 1949. Klausuleringsbestemmelsene ble oppdatert og modernisert i 1991. 

Gjeldende klausuleringsbestemmelser framgår av ekspropriasjonsskjønn avholdt 11. 

september 1991.  Rettsboka er tinglyst på alle eiendommer som ligger innenfor eller delvis 

innenfor sevituttgrensa. Tyristrand vannverk er i medhold av lov om vassdragene av 15. 



mars 1940, § 18, gitt tillatelse til ekspropiere det som trengs av rettigheter for klausulering 

av nedbørsfeltet for Væleren i Ringerike. « 

 

 

Alternative løsninger 
  

Forslag til alternativt vedtak; 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om oppføring av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk mottatt, til uttalelse fra fylkesmannen i 

Buskerud og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1. Hovedkomiteen for 

miljø og arealforvaltning vurderer at å ivareta drikkevannskilden, Væleren, bør tas 

hensyn til i sterk grad, og at tiltaket har ført til potensielt økt bruk av hytta og økt 

forurensing i drikkevannskilden. Tiltaket kan føre til en uheldig presedens i området 

rundt Væleren. Ulempene ved å gi dispensasjon anses som større enn fordelene. 

 

2. Søknad om godkjenning av tilbygg og dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen 

§ 2.1 avslås.  
 

3. Rådmannen bes følge opp saken.  
 

4. Se vedlagte orientering om klagegang.  

 

 

 

Alternativ argumentasjon 

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning (HMA) kan velge å legge vekt på at tilbygget 

kan ha ført til økt bruk av tiltakshavers hytte. En utvidelse av soverommet gir bedre komfort 

på hytta til tiltakshaver. Økt bruk vil kunne føre til økt utslipp i Vælerens nedbørsfelt.  HMA 

kan vurdere det slik at de ønsker å gi medhold til Tyristrand vannverk, da godkjenning av 

tilbygg til eksisterende hytter i dette området, kan føre til forurensing av drikkevannet i 

Væleren. HMA kan legge vekt på at hensynet til drikkevannet bør veie tyngst. HMA er blitt 

gjort oppmerksom på at det er mange ulovlige tilbygg i dette området som har blitt oppført 

uten tillatelse. HMA kan derfor vurdere det slik at en godkjenning av et ulovlig oppført 

tilbygg kan føre til en uheldig presedens for eventuelle framtidige søknader.   

 

HMA kan vurdere det slik at det ikke er noen klare fordeler det er ved å gi denne 

dispensasjonen, i henhold til kriteriene som ligger til grunn for å kunne gi dispensasjon i 

plan- og bygningsloven § 19-2. Ulempene synes derfor å være større enn fordelene, og 

HMA kan velge og ikke gi dispensasjon fra § 2.1 ut i fra en slik betraktning. 

 

 

 

Rådmannens vurdering for positiv innstilling 



Eiendommen ligger helt i grensa av nedbørsfeltet, og ligger i et område med mange hytter.  

Deler av eiendommen ligger utenfor nedbørsfeltets sone som er vist i kommuneplanen. 

Tilbygget er kun ca. 7,6 m² og bebyggelsen er innenfor kommuneplanbestemmelsenes 

retningslinjer for hytter i nedbørsfeltet i Væleren. Retningslinjene for 

dispensasjonsbehandling angir en samlet størrelse på inntil 50 m² T-BYA (totalt bebygd 

areal), samt et frittliggende uthus på 10 m² T-BYA. T-BYA på denne hytta er ca. 49,8 m². I 

tillegg er det to boder/uthus på eiendommen hvor det ene er ca. 8 m², det er ikke opplyst 

størrelse om uthus nr. 2, men det ser ut til å være ca. 9 m². Det totale bebygde arealet på 

eiendommen ansees da å være noe mer enn 60 m².  

 

Det er opplyst at det er utført mange ulovlige tilbygg i området, og at de fleste er mye mer 

omfattende enn denne. Rådmannen mener ikke at man bør godkjenne alle ulovlige tilbygg, 

men det bør legges til grunn en vurdering av størrelse på tilbygget, total hyttestørrelse, type 

bruk, alder og plassering av eiendommen for å unngå en eventuell uheldig 

presedensvirkning. Vi mener at dette tiltaket er av svært liten karakter, det ligger dessuten 

helt i utkanten av nedbørsfeltet til Væleren slik det er vist på kommuneplanen, og det er i 

tillegg innenfor gitte retningslinjer i kommuneplanen for maksimalt tillatt BYA for hytte. 

Det vises for øvrig til klausuleringsbestemmelsen § 2.1 til Tyristrand vannverk fra 1998, 

hvor det står beskrevet om tilbygg:    

 

«Tilbygg, gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom 

dette ikke medfører bruksendring, og alle byggesaker skal godkjennes av helserådet.» 

 

Tilbygget er en utvidelse av ett soverom, det omfatter dermed ingen endring av type bruk 

slik det er beskrevet i klausuleringsbestemmelsen. 

  

I tillegg har tiltakshaver installert en type «Cinderella forbrenningstoalett» som går på gass. 

Forbrenningstoalettet er type toalett der avføringen forbrennes ved høy temperatur til 

minimal askemengde. Asken er bakteriefri. Tiltakshaver har dermed gjort ett miljøvennlig 

tiltak som hindrer forurensende utslipp. 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven 

Rådmannen har sjekket artskart og naturbasekart, og kan ikke se at det er observert noen 

rødlista arter, utvalgte naturtyper eller trua arter i området. Tilbygget ligger dessuten i et 

område hvor det er mange hytter fra før av, og tiltaket er allerede utført. Rådmannen 

vurderer det slik at det ikke vil ha noen betydning for naturmangfoldet om det fortsatt står 

der eller rives. Fylkesmannen viser til naturmangfoldloven § 10 om samlet virkning. 

Rådmannen anser at en bit for bit utbygging av hytter i området kan virke negativt på 

naturmangfoldet. Ved framtidige omsøkte tiltak vil det derfor være viktig å vurdere en 

samlet belastning for å unngå uheldig presedens.  

 

Vurdering etter friluftsloven 

Jfr. § 13 i friluftsloven skal ikke eier eller bruker av grunn vanskeligjøre ferdsel, opphold, 

bading eller høsting. Videre står det beskrevet at eventuelle tiltak ikke skal være til 

utilbørlig fortrengsel for allmenhetens utøvelse av allemannsrett.  

Rådmannen mener tiltaket er av såpass liten karakter at det ikke ytterligere privatiserer 

området rundt hytta, til sammenligning med graden av privatisering som allerede har vært 

før tilbygget ble bygget.  

 



Oppsummering 

Rådmannen mener at tilbyggets størrelse og beliggenheten til hytta ikke fører til noen 

betydelige ulemper for natur- og friluftsverdier i området. Rådmannen kan ikke se at å rive 

tilbygget vil føre til mindre forurensing/utslipp i Væleren. Tiltakshaver har dessuten gjort et 

miljøvennlig tiltak med forbrenningstoalett som reduserer utslipp. Selve hytta er innenfor 

retningslinjene som er gitt i kommuneplanen, og rådmannen kan ikke se at tilbygget har økt 

privatiseringen på eiendommen i særlig grad i forhold til hva som har vært tidligere.  

I henhold til naturmangfoldloven kan ikke rådmannen se at tiltaket vil ha noe betydelig 

konsekvens, men som fylkesmannen viser til, kan konsekvensen av en samlet virkning være 

negativt for naturmangfoldet i området og for drikkevannskilden. Rådmannen mener at dette 

tiltaket er i henhold til intensjonen til kommuneplanbestemmelsene, men at man ved 

framtidige vedtak må vurdere en samlet belastning for å unngå presedens. 

 

Fordelene synes derfor å være større enn ulempene, og etter en helhetsvurdering kan ikke 

rådmannen se at en godkjenning av tiltaket vil tilsidesette hensynene som kommuneplanens 

§ 2.1 er ment å ivareta.  

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonskart 1-4000 

2. Situasjonskart med nedslagsfelt 

3. Situasjonskart 1-1000 

4. Dispensasjonssøknad 

5. Tegninger av tilbygg 

6. Uttalelse fra Tyristrand vannverk 

7. Motsvar fra Eivind Rotefoss 

8. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

9. Klausuleringsbestemmelser fra 1998 

 

 

 
Ringerike kommune, 19.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 

 





































SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1340-6   Arkiv: GNR 248/90  

 

Gnr 248/90 – Væleren - Tilbygg til hytte 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

allerede oppført tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i 

Buskerud og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at hensynet til 

drikkevannskilden Væleren, blir tilstrekkelig ivaretatt. Hovedkomiteen velger å gi 

dispensasjon, til tross for at Tyristrand vannverk har uttalt seg negativt. Dette ut i fra 

at fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene, sett i lys av 

at det er meget lenge siden tilbygget ble oppført, og at planbestemmelsene var helt 

annerledes den gang.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. Søknaden om tillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang 

 

 

 

 

Utskrift sendes 
Synnøve Repvik, Kantarellveien 15  3518  HØNEFOSS 

Tyristrand Vannverk SA c/o Anita Pharo Denné, Claus Trondsens gate 19D, 3011 

DRAMMEN 

 

Sammendrag 
Vi har mottatt en søknad fra Synnøve Repvik om dispensasjon og godkjenning av et 

gammelt tilbygg på en hytte ved Væleren. Som kjent så forsyner Væleren drikkevann til 



Tyristrands og Nakkeruds befolkning, Tyristrand vannverk er rettighetshaver til 

beskyttelsesbestemmelser for drikkevannet.  

 

Tilbygget er på ca. 49 m², totalt har hytta et bebygd areal på ca. 76 m². Det presiseres at 

nåværende eier er usikker på nøyaktig hvor stort dette tilbygget er, da det ble utført av 

tidligere eier. Tilbygget omfatter et ekstra rom, gang og større balkong. Tilbygget har blitt 

oppført uten tillatelse fra bygningsmyndighetene. Det er søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, generelt byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur 

og friluftsområde). Tyristrand vannverk er negativ til godkjenning av tilbygget, de viser 

spesielt til at tilbygget er utenfor deres retningslinjer.   

 

Fylkesmannen har uttalt seg om tilbygget. Fylkesmannen ber kommunen om å legge vekt på 

å ivareta hensynet til allmenne landskaps- natur- og friluftsinteresser i vurderingen av saken. 

Kommunen må også vurdere både størrelsen og utformingen av tilbygget ut fra landskaps- 

og estetiske forhold.  I tillegg ber de kommunen vurdere hvilke signaler en eventuell 

dispensasjon vil kunne gi for ulovlige byggetiltak i området.  

 

Bygget har blitt oppført for rundt 20-25 år siden. Rådmannen vurderer det derfor dit hen at 

det bør tas hensyn til tilbyggets alder, og at dagens retningslinjer fra vannverket antageligvis 

ikke lå til grunne da hytta ble bygd.  Rådmannen mener at det bør legges vekt på at 

tiltakshaver har biodo på hytta, dette er et kompenserende tiltak, som reduserer utslipp i 

nedbørsfeltet.  Med grunnlag i at tilbygget har vært der relativt lenge, og på grunnlag av 

tilbyggets beliggenhet, som er et stykke fra vannet og midt inne i et hyttefelt, kan ikke 

rådmannen se at det vil føre til noen betydelige ulemper for natur- og friluftsverdier i 

området ved at tilbygget fortsatt står der. Rådmannen kan heller ikke se at å rive tilbygget 

vil i særlig grad føre til mindre forurensing/utslipp i Væleren. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Synnøve Repvik søkte om godkjenning av tilbygg på eiendom med gårdsnummer 248 og 

bruksnummer 90, den 17.09.2014. Tilbygget er oppført uten tillatelse fra 

bygningsmyndighetene. Det søkes i den forbindelse om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur og 

friluftsområde). Hele eiendommen ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilden Væleren. 

Søknaden ble sendt til vannverket for uttalelse. Tyristrand vannverk er negativ til tilbygget.  

Saken ble deretter sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse.  

 
  

Beskrivelse av saken 
Hytta er oppgitt å ha et totalt bebygd areal på ca. 76 m². Det omsøkte tilbygget utgjør ca. 49 

m². Dette er cirkatall, da eier ikke har utført tilbygget selv, og er usikker på hva som faktisk 

er tilbygg, og hva som var opprinnelig bygget. I tillegg er det en liten frittliggende bod på 

hytta, størrelse på denne er ikke oppgitt, men det ser ut til å være ca. 5 m². Det totale 

bebygde arealet på eiendommen er da ca. 81 m². Tiltakshaver anslår at tilbygget ble oppført 

i perioden 1989-94. Nåværende eier overtok hytta etter at tilbygget har blitt oppført. 

Tilbygget omfatter et ekstra rom, gang og større balkong. Hytta ligger i et hyttefelt langs 

vannet Væleren, med en plassering rundt 155 m i luftlinje fra vannet. Hyttas bebygde areal 

er i strid med retningslinjene for nedbørens nedslagsfelt, 50m² for hytte, og 10 m² for uthus.   



  

 

 

Uttalelse fra Tyristrand vannverk 

Saken ble oversendt til Tyristrand vannverk for uttalelse. Vannverket har 08.10.2014 

konkludert med følgende vedtak; 

 

«Vannverkets styre har forståelse for søkers vanskelige situasjon etter å ha overtatt en 

hytteiendom hvor tillatelse til tilbyggene ikke er gitt. Likevel kan ikke styret gi sitt samtykke 

ti søknaden på grunn av prinsipielle årsaker som forskjellsbehandling, uheldig presedens i 

forhold til andre tiltak i nedbørsfeltet, samt fare for større forurensing i nedslagsfeltet, etc» 

 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Saken ble oversendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette er en kort 

oppsummering av fylkesmannens vurdering mottatt 08.12.2014; 

 

Fylkesmannen ber kommunen legge vekt på miljøområdet knyttet til deres ansvarsområder, 

spesielt ber de kommunen legge vekt på å ivareta hensynet til allmenne landskaps- natur og 

friluftsinteresser i vurderingen av saken. Kommunen må vurdere både størrelsen og 

utformingen av tilbygget ut fra landskaps – og estetiske forhold.  

 

Videre påpeker fylkesmannen at kommunen må unngå vedtak som kan skape en uheldig 

presedens, da de fleste hyttene i området er av eldre dato og trolig har en beskjeden 

størrelse. Det vises til at en bit for bit utbygging samlet vil virke negativt på de allmenne 

interessene som planmyndigheten skal ivareta. Det vises spesielt til § 10 i 

naturmangfoldloven om samlet virkning.  

 

Fylkesmannen påpeker at en presedens for hytteutvidelser i området vil kunne undergrave 

kommuneplanen og berøre de allmenne frilufts- natur og landskapsinteressene som 

byggeforbudet er ment å skulle ivareta. Mange mindre tiltak sett i sammenheng og over tid 

vil kunne bidra til å endre landskapsbildet og redusere rekreasjonsverdiene. 

 

Fylkesmannen forutsetter at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken, og at 

overnevnte miljøhensyn og hensynet til drikkevannskilden blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens LNF-område (landbruk- natur og 

friluftsområde). Jfr. § 2.1 i kommuneplanbestemmelsene er det generelt ikke tillatt med 

byggetiltak i LNF-områder, med mindre tiltaket inngår som et ledd i stedbunden næring.  

Det søkes om dispensasjon fra § 2.1.   

 

Videre er det i § 2.1 beskrevet hvilke retningslinjer som gjelder dersom det gis dispensasjon 

for utvidelse av hytter spesielt innenfor nedslagsfeltet til vannkilden Væleren. Maksimal 

grense for utvidelse av hytter er satt til en samlet størrelse på inntil 50 m² T-BYA (totalt 

bebygd areal), samt et frittliggende uthus på 10 m².  

 



  

Juridiske forhold  
Hentet fra Tyristrand vannverks uttalelse; 

  
«Væleren og drikkevannsfeltet er beskyttet gjennom klausuleringsbestemmelser siden 

anleggelsen i 1949. Klausuleringsbestemmelsene ble oppdatert og modernisert i 1991. 

Gjeldende klausuleringsbestemmelser framgår av ekspropriasjonsskjønn avholdt 11. 

september 1991.  Rettsboka er tinglyst på alle eiendommer som ligger innenfor eller delvis 

innenfor sevituttgrensa. Tyristrand vannverk er i medhold av lov om vassdragene av 15. 

mars 1940, § 18, gitt tillatelse til ekspropiere det som trengs av rettigheter for klausulering 

av nedbørsfeltet for Væleren i Ringerike. « 

 

 
  

Alternative løsninger 

 
Forslag til alternativt vedtak; 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

allerede oppført tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk mottatt, til uttalelse fra 

fylkesmannen i Buskerud og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. Hovedkomiteen 

for miljø og arealforvaltning vurderer at å ivareta drikkevannskilden, Væleren, bør 

tas hensyn til i sterk grad, og at tiltaket har ført til potensielt økt bruk av hytta og økt 

forurensing i drikkevannskilden. Det legges vekt på at tiltaket er utenfor 

retningslinjene for utvidelse av hytter, som er angitt i kommuneplanbestemmelsene, 

og av Tyristrand vannverk. En godkjenning av dette tiltaket kan føre til en uheldig 

presedens i området rundt Væleren. Ulempene ved å gi dispensasjon anses som 

større enn fordelene. 

2. Søknad om godkjenning av tilbygg og dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen 

§ 2.1 avslås.  

3. Rådmannen bes følge opp saken. 

4. Se vedlagte orientering om klagegang.  

 
 

Alternativ argumentasjon 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) kan velge å vektlegge at hyttas 

bebygde areal er på 76 m², og dette er utenfor retningslinjene som er gitt for utvidelse av 

hytter av Tyristrand vannverk, og for behandling av dispensasjon i 

kommuneplanbestemmelsene. Tyristrand vannverk ønsker å begrense omfanget av 

hytteutvidelser i området, da dette kan utgjøre en trussel for økt forurensing i Væleren. 

Tilbygget anses dessuten å ha en relativt stor størrelse (49 m²).  

 



HMA kan velge å vektlegge at tilbygget har en utforming som estetisk sett ikke er helt 

heldig, da med tanke på valg av møne. Tilbygget kunne ha vært bygget med en løsning som 

hadde vært mer kompakt og arealeffektiv, og på den måten tatt større hensyn til landskapet 

rundt.  

 

Tilbygget kan vurderes av HMA slik at det har ført til økt bruk av tiltakshavers hytte.  Økt 

bruk vil kunne føre til økt utslipp i Vælerens nedbørsfelt.  Det kan hende at HMA ønsker å 

gi medhold til Tyristrand vannverk, da godkjenning av tilbygg til eksisterende hytter i dette 

området, kan føre til forurensing av drikkevannet i Væleren. HMA kan velge å mene at 

hensynet til drikkevannet bør veie tyngst. HMA er blitt gjort oppmerksom på at det er 

mange ulovlige tilbygg i dette området som har blitt oppført uten tillatelse. En godkjenning 

av et ulovlig oppført tilbygg, særlig av en slik størrelse som dette, kan vurderes av HMA å 

kunne føre til en uheldig presedens for eventuelle framtidige søknader.   

 

HMA kan velge å legge vekt på at det ikke er klare fordeler ved å gi denne dispensasjonen, i 

henhold til kriteriene som ligger til grunn for å kunne gi dispensasjon i plan- og 

bygningsloven § 19-2. Ulempene synes derfor å være større enn fordelene, og HMA kan 

velge og ikke gi dispensasjon fra § 2.1 ut i fra en slik betraktning.  

 

 

Rådmannens vurdering  
Tilbygget var bygget for rundt 20-25 år siden.  Det er med høy sannsynlighet oppført før 

klausuleringsbestemmelsene til Tyristrand vannverk ble vedtatt i 1998. Det har også 

muligens blitt bygget før den første kommuneplanen for Ringerike kommune ble vedtatt i 

19.12.1991.  Det kan allikevel nevnes at det 9.11.1992 ble vedtatt retningslinjer for 

hyttetiltak i Ringerike kommune. Disse anga 75 m² som øvre grense for hyttestørrelse og 10 

m² for uthus i dispensasjonssaker vedrørende kommuneplanbestemmelsene for utvidelser av 

bebyggelsen.  Retningslinjene gjaldt til 24.6.99. 

 

Det bør tas hensyn til at tilbygget er oppført før aktuelle bestemmelser var vedtatt, og at 

disse bestemmelsene dermed ikke lå til grunn da tilbygget ble oppført.   

 

Det vises også til kommuneplanens retningslinjer i § 2.1 for dispensasjoner for hytter som 

ligger i LNF-områder, men utenfor nedbørsfeltet, hvor det er angitt et bebygd areal på inntil 

100 m² for hytter og inntil 20 m² for uthus. Denne hytta er med god margin innenfor dette, 

da den har et bebygd areal på ca. 76 m², og en bod på ca. 5 m².  

 

Tiltakshaver har dessuten installert biodo på hytta. Biodo er avløpsfritt, og forårsaker ikke 

forurensing til vann og jord. Dette er et kompenserende tiltak, som reduserer utslipp i 

nedbørsfeltet og er med på å forhindre framtidig forurensing. 

 

 

 

Tilbygget omfatter heller ingen bruksendring av eksisterende hytte slik det er angitt i 

klausuleringsbestemmelsene til Tyristrand vannverk: 

 

«Tilbygg, gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom 

dette ikke medfører bruksendring, og alle byggesaker skal godkjennes av helserådet. « 

 



 

Vurdering av tilbyggets utforming 

Fylkesmannen ber kommunen vurdere størrelse og utforming i henhold til landskaps- og 

estetiske forhold; 

 

Hytta har en tradisjonell utforming. Tilbygget ser ut til å være tilpasset hytta når det gjelder 

valg av materiale og fargebruk. Tilbygget har derimot møne plassert helt til venstre i 

takkonstruksjonen, noe som ikke harmonerer med resten av hytta, og skaper et noe uryddig 

og skeivt inntrykk.  Tilbygget kunne også vært tettere inntil eksisterende hytte, slik at man 

kunne fått en mer kompakt og arealeffektiv planløsning og redusert det bebygde arealet. 

Rådmannen anser balkongen til å ha unødvendig stort areal og fargen på rekkverket anses 

ikke å harmonere med resten av hytta. Det kunne ha vært tatt større hensyn til landskapet 

rundt ved fargevalg på hytta, da den røde fargen er i sterk kontrast til den grønne 

vegetasjonen, og hytta skiller seg ut. Generelt kunne hele hytta vært bedre terrengtilpasset. 

Gjerdet rundt grunnmuren synes å være noe uheldig estetisk sett.  

 

 

Vurdering etter naturmangfoldsloven 

Rådmannen har sjekket artskart og naturbasekart, og kan ikke se at det er observert noen 

rødlista arter, utvalgte naturtyper eller trua arter i området. Tilbygget ligger dessuten i et 

område hvor det er mange hytter fra før av, og tiltaket er allerede utført.  Det bør vektlegges 

at tilbygget har stått der i mellom 20-25 år. Rådmannen vurderer det slik at det ikke vil ha 

noen betydning for naturmangfoldet om det fortsatt står der. 

 

Fylkesmannen viser til naturmangfoldloven § 10 om samlet virkning. Rådmannen anser at 

en bit for bit utbygging av hytter i området kan virke negativt på naturmangfoldet. Ved 

framtidige omsøkte tiltak vil det derfor være viktig å vurdere en samlet belastning for å 

unngå uheldig presedens.  

 

 

Vurdering etter friluftsloven 

Jfr. § 13 i friluftsloven skal ikke eier eller bruker av grunn vanskeligjøre ferdsel, opphold, 

bading eller høsting. Videre står det beskrevet at eventuelle tiltak ikke skal være til 

utilbørlig fortrengsel for allmenhetens utøvelse av allemannsrett.  

 

Siden tilbygget har stått der i rundt 25 år, kan vi ikke se at en godkjenning av tiltaket fører 

til vanskeligjøring av ferdsel eller er til utilbørlig fortrengsel for allmenheten ved at det 

fortsatt står der. Tomta er relativt stor, og det er godt med plass mellom hyttene i området, 

slik at allmennheten synes å ha grei ferdsel.  

 

 
Oppsummering 

Tilbygget er for utenfor kommuneplanens retningslinjer for dispensasjonsbehandling. 

Rådmannen vurderer likevel at det bør tas hensyn til tilbyggets alder, og at dagens 

retningslinjer fra vannverket antageligvis ikke lå til grunne da hytta ble bygd.  Rådmannen 

mener at det bør legges vekt på at tiltakshaver har biodo på hytta. Biodo er avløpsfritt, og 

forårsaker ikke forurensing til vann og jord. Dette er et kompenserende tiltak, som reduserer 

utslipp i nedbørsfeltet.  

 



Med grunnlag i at tilbygget har vært der relativt lenge, og på grunnlag av tilbyggets 

beliggenhet, som er et stykke fra vannet og midt inne i et hyttefelt, kan ikke rådmannen se at 

det vil føre til noen betydelige ulemper for natur- og friluftsverdier i området ved at 

tilbygget fortsatt står der. Rådmannen kan heller ikke se at å rive tilbygget vil i særlig grad 

føre til mindre forurensing/utslipp i Væleren. 

 

Til tross for at tilbygget ikke har tatt veldig godt hensyn til estetikk og landskap, er ikke 

dette noen sjeldenhet, og rådmannen vurderer derfor at dette ikke bør vektlegges for mye i 

dette tilfellet.  

 

I henhold til naturmangfoldloven vurderer rådmannen det slik at tiltaket har liten betydning, 

men som fylkesmannen viser til, kan konsekvensen av en samlet virkning være negativt for 

naturmangfoldet i området og for drikkevannskilden. Rådmannen mener at dette tiltaket er i 

henhold til intensjonen til kommuneplanbestemmelsene, men at man ved framtidige vedtak 

må vurdere en samlet belastning for å unngå uheldig presedens. 

 

Fordelene synes derfor å være større enn ulempene, og etter en helhetsvurdering kan ikke 

rådmannen se at en godkjenning av tiltaket vil tilsidesette hensynene som kommuneplanens 

§ 2.1 er ment å ivareta.  

 

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonskart 1-2000 

2. Situasjonskart 1-1000 

3. Følgebrev 

4. Dispensasjonssøknad 

5. Tegninger av tilbygg 

6. Uttalelse fra Tyristrand vannverk 

7. Brev fra Repvik til Tyristrand vannverk 

8. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

9. Klausuleringsbestemmelser fra 1998 

 

 

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 22.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



Leder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Marie Irene Norberg 

 

 

















































SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3270-3   Arkiv: K01 &18  

 

Dispensasjon fra motorferdselforbud  

 

Forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

Arne Kristian Granheim tillatelse til å opparbeide skiløyper med egen snøscooter, reg nr. ZS 

8368. Det forutsettes at løypa går som en sløyfe, jf merket trasé på kart vedlagt søknaden, og 

ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona. Tillatelsen gjelder frem til 31. mars 2016. 

Tillatelsen forutsetter berørte grunneieres tillatelse til kjøring. 

 

Sammendrag 
Arne Kristian Granheim søker om forlengelse av tillatelse til å kjøre opp skiløyper med 

snøscooter i området Røste- Abbortjern-Trona, som ligger inne på åsen nord for Buttingsrud 

camping ved Sperillen. Løypekjøringen er i regi av Granheim som privatperson. Omsøkt 

trase er noe forlenget og endret i forhold til tidligere godkjent søknad. Rådmannen vil 

anbefale at det gis tillatelse, men med justeringer i forhold til omsøkt trase. 

  

 

Juridiske forhold  
Oppkjøring av skiløyper til allmenn bruk er tillatt uten særskilt tillatelse etter FOR 1988-05-

15 nr 356 «forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann»§ 3e når det 

foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.  

Siden den aktuelle saken vil være en privatperson som står ansvarlig for oppkjøring av 

løypene, har rådmannen valgt å legge frem saken til politisk behandling med hjemmel i § 6 

av ovennevnte forskrift.  

  

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
HMA ga Granheim tillatelse til kjøring med snøscooter for opparbeidelse av skiløyper i møte 

13.08.2012, sak 95/12. Løypa gikk da som en sløyfe. 

 



Alternative løsninger 
1. HMA gir ikke Arne Kristian Granheim tillatelse til å anlegge skiløyper i privat regi 

med egen snøscooter, men råder heller Granheim til å kontakte løypelaget på Nes i 

Ådal, slik at de kan kjøre opp løypene. Dette jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer 

i utmark og på islagte vassdrag, § 3e, som sier at bla idrettslag har tillatelse til 

opparbeiding av skiløyper. Berørte grunneieres tillatelse forutsettes. 

 

2. HMA vurderer saken til å være et unntakstilfelle, jf. Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 6 og gir Arne Kristian Granheim 

tillatelse til å opparbeide løype langs trase helt fram til hytte som er vist på kart 

vedlagt søknaden. Oppkjøringen skal foretas med snøscooter med følgende 

kjennemerke: ZS 8368. Tillatelsen gjelder frem til 31.03.2016. Berørte grunneieres 

tillatelse forutsettes. 

 

Rådmannens vurdering 
Løypekjøring forutsetter en relativ stor mengde med snø og scooterkjøring vil under disse 

omstendigheter være i svært liten grad i konflikt med natur-, plante- og dyrelivet. Det vil 

sannsynligvis ikke oppstå permanente kjøreskader i terrenget. Det vurderes dermed at det er 

tatt tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet, spesielt med hensyn til naturmangfoldlovens §§ 

8-12. 

 

Rådmannen anser mengde brukere av skiløypa som relativt liten, da det er nokså få 

innbyggere i området. Likevel er det positivt at det legges til rette for fysisk aktivitet for 

befolkningen uansett hvor de bor i kommunen. Det er positivt at det tas et privat initiativ til å 

lage skiløyper for allmenn bruk.  

 

Den omsøkte traseen er noe forlenget og endret fra tidligere år. Rådmannen ser imidlertid 

ikke behovet for allmennheten at skiløypa må ha en avstikker på vel 1 km. som går til 

Granheims hytte, som ligger på en øy ute i Trona. Rådmannen vil derfor forutsette en 

justering av omsøkt trasé. 

 

Løypelaget på Nes i Ådal har løypemaskin og mest sannsynlig også tilgang til snøscooter. De 

vil kunne kjøre opp løyper med tillatelse hjemlet direkte i Forskrift for bruk av 

motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 e. Berørte grunneieres tillatelse trengs 

likevel fullt ut.  

 

Rådmannen minner om grunneiers adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin 

eiendom, uavhengig av andre gitte tillatelser, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 

§ 10. 

 

 

Vedlegg 

 
1. Søknad om dispensasjon 

2. Oversiktskart 

3. Detaljert kart 

 

 



 Ringerike kommune, 22.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konst. leder miljø- og areal: Heidi Skagnæs 

konst. leder landbruk: Eiliv Kornkveen 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 













SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4141-2   Arkiv: K01 &18  

 

Motorferdsel i utmark- opplæring i snøscooterkjøring  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Det gis tillatelse til Team Hønefoss ved Trond Hegseth for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed i området Buttentjern, jfr. forskrift for motorkjøretøy i utmark § 6, 

på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 12.02.2015 – 31.03.2017 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring skal skje hensynsfullt og må tilpasses annen bruk av Buttentjern skytesenter. 

4. Det forutsettes at grunneiers tillatelse er innhentet før kjøringen finner sted. 

 

 

Sammendrag 
Team Hønefoss trafikkskole v/ Trond Hegseth søker om dispensasjon fra 

motorferdselforbudet for å kunne tilby obligatorisk opplæring av snøscooterkjørere. Hegseth 

søker om å få bruke en trasé fra Buttentjern skytesenter og nordover mot Hovseterhøgda og 

Gørrtjern. Traseen vil i all hovedsak følge gamle traktorveier. Rådmannen anbefaler at det 

gis tillatelse. 

 

Bakgrunn 
Jf. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm, kap. 14, må alle som skal ha førerkort i 

klasse S (snøscooter) ha obligatorisk kjøreopplæring med både teoretisk og praktisk 

opplæring. Dette gjelder uansett formål med kjøringen; nødetater, foreninger eller andre. 

Nevnte forskrift ble revidert i 2006, og det har ikke vært noen områder som det har kunnet 

blitt utført kjøreopplæring med snøscooter på i Ringerike. 

 
Beskrivelse av saken 
Hegseth ønsker å kunne ha et øvingsområde i kommunen, slik at de slipper å reise til 

Telemark for å kunne drive kjøreopplæring. Antall kjøringer pr sesong vil kunne variere, 

men vil trolig ligge mellom 5-10 turer med 3-5 snøscootere hver gang. 

 

Nærmeste kjente lokalitet godkjent for obligatorisk opplæring i snøscooterkjøring er i Dalen 

i Telemark. 



 

Juridiske forhold  
Ferdsel med motoriserte kjøretøy reguleres av Motorferdselloven med forskrifter.  

 

Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin eiendom, uavhengig 

av om kommunen gir tillatelse til bruk av snøscooter, jf. lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, § 10. 

  

Tidligere behandlinger 
Hovedkomiteen har også tidligere behandlet søknad om kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed, både i 2011 og i 2013. Den gang gjaldt det et område på Vikerfjell. Da 

HMA behandlet spørsmålet i sak 13/14 i møte 17.02.2014 ble det fattet følgende vedtak: 

 

5. Det gis tillatelse til Team Hønefoss ved Erik Vatningen for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed på Vikerfjell, jfr. forskrift for motorkjøretøy i utmark § 6, på 

følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte i ukedager (mandag til fredag) i 

tidsrommet 0800-1600.  

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder som en prøveordning for inntil 10 dager med praktisk 

kjøreøvelse i perioden 01.01.2014 – 15.04.2014. 

6. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt inntil 3 opplæringskjøretøy. 

7. I h.h.t. pålegg fra sentrale myndigheter skal kommunene finne egnede områder for 

kjøreopplæring av snøscooter. Rådmannen bes innen juli måned, i samarbeid med 

interessenter finne et egnet område for slik fremtidig opplæring. 

8. Det skal skiltes om at «Snøscooteropplæring pågår» i de partier hvor 

snøscootertraseen krysser skiløype eller er nære skilløypetraseer for å informere 

andre brukere av området om at det pågår øvelseskjøring for snøscooteropplæring i 

området. 

 

 

Alternative løsninger 
1. HMA anser ikke saken som et særlig behov for motorisert ferdsel i utmark, jf. 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, og det gis 

dermed ikke tillatelse til øvelseskjøring med snøscooter på omsøkt trasé. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser det som positivt at det kan tilbys opplæring i snøscooterkjøring i 

kommunen. Det synes svært tungvint og ikke minst lite miljøvennlig å måtte kjøre til Dalen 

i Telemark for å kunne få praktisk kjøreopplæring. Buttentjern og områdene rundt er et 

passende sted, da det er både lokaler til forelesning, god infrastruktur og ligger relativt 

sentralt i kommunen. 

 

Snøscooterkjøring setter kun midlertidige spor etter seg, og ved hensynsfull kjøring, skulle 

ikke øvelseskjøring være en belastning på hverken natur eller miljø, jf. 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Så vidt rådmannen kjenner til, er området som traseen er søkt 

lagt til, et lite brukt område på vinterstid. 

 



Rådmannen vil presisere at det forutsettes tillatelse fra grunneiere som berøres av kjøringen, 

samt at kjøringen må tilpasses annen aktivitet på Buttentjern. 

 

 

 

 

Vedlegg 
1. Søknad om dispensasjon 

2. Oversiktskart 

3. Detaljert kart med trasé 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 14/2704-4   Arkiv: L12  

 

Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane  

- oppstart av planarbeid 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av arbeid med 0605_400 detaljregulering for 

Spenncon Rail og Vågård skytebane. 

 

 

Sammendrag 
Spenncon Rail har i dag produksjonslokaler på Hensmoen, nært Spenncon og jernbanen. De 

ønsker å bygge nye lokaler for å oppgradere for effektivisering og for å ha mulighet til 

utvidelse av anlegget dersom behov oppstår. Samtidig har de behov for beliggenhet nært 

Spenncon og jernbanen, blant annet for å kunne frakte varer på jernbane istedenfor på vei. 

Etter avtale med Ringerike skytterlag som holder til på Vågård skytebane planlegges det å 

flytte skytebanen lenger nord for å få plass til nye produksjonslokaler. Flytting av banen vil 

gi muligheter for oppgradering og bedre støyskjerming enn i dag.  

 

Satsning på utvikling av næring i Ringerike er positivt, og i dette tilfellet er det få eller ingen 

negative konsekvenser av forslaget. Rådmannen foreslår derfor at det vedtas at det skal 

startes arbeid med reguleringsplan.  

 

Bakgrunn 
Spenncon Rail produserer jernbanesviller, og ønsker å effektivisere og flytte sin virksomhet. 

De har behov for nærhet til Spenncon og til jernbanelinja, og ønsker derfor å fortsatt være på 

Hensmoen. De har sammen med Ringerike skytterlag, som holder til på Vågård skytebane, 

sett på mulighetene for å etablere nye lokaler og anlegg delvis der skytebanen ligger i dag og 

dermed flytte skytebanen lenger nordøst på Ringerike skytterlags eiendom.  

 

 
Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 



Spenncon Rail har lokaler i samme område som de ønsker å etablere nye lokaler. I de 

eksisterende lokalene har de en mindre effektiv produksjon enn i det vil kunne bli i de 

planlagt utbygde lokalene. Vågård skytebane er i aktiv bruk, men støyforholdene er ikke 

tilfredsstillende. De har derfor en fordel dersom banen flyttes. Det foreslåtte planområdet er 

avsatt til industri og annet byggeområde (skytebane) i kommuneplanen, samt en smal stripe 

med formål LNF-område, som er et våtmarksområde.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Spenncon Rail har behov for økt produksjonsareal for å kunne møte Jernbaneverkets behov 

for sviller i framtida. Spenncon Rail ønsker å planlegge for et produksjonsanlegg på 5000 

m
2
. Utbygginga innebærer trolig riving av eksisterende produksjonsbygg. Foreløpig er 

formålet med utbygginga at produksjonshastigheten skal økes, men da det vil være mulig å 

doble produksjonen ved å utvide produksjonsarealet må planen tilrettelegges for dette, 

spesielt med tanke på trafikk og VA. 

 

Som følge av dette er det hensiktsmessig å flytte skytebanen, noe som også vil gi bedre 

støyforhold for naboer. Kapasiteten på skytebanen skal ikke utvides, men kvaliteten skal 

økes med flyttinga. Banene vil være 100 og 200 meter lange. Alle fareområder vil være 

innafor egen tomt, noe som sikres ved etablering av skjermvegger. Våtmarksområdet vil 

ikke berøres av bygg, men ligge i skytebanene.  

 

I forbindelse med store planer for utbygging av jernbanen er det stort behov for 

jernbanesviller, og det er positivt å kunne produsere dette i Ringerike.  

 

Aktuelle planformål er industri, lager, kontor og skytebane, i tillegg til infrastruktur og 

grøntstruktur.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er uregulert. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Spenncon Rail er forslagstiller, i samarbeid med 

Ringerike skytterlag. Se foreslått planavgrensing i vedlagt materiale.  

  

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 

- Gbnr. 92/17 (Spenncon Rail) 

- Gbnr. 92/9 og 30 (Ringerike skytterlag)  

- Gbnr. 92/1 (Solberg) 

 

Det er inngått intensjonsavtaler med grunneierne der det er nødvendig.  

 

Forholdet til overordnede planer 



I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til nåværende annet 

byggeområde (skytebane) og nåværende erhverv (industri), samt en liten stripe med LNF-

formål.  

 

Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 

Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er i utgangspunktet planlagt at mest mulig skytevirksomhet skal samles på Buttentjern 

(Eggemoen). I dette tilfellet anbefales likevel lokal flytting og oppgradering av skytebanen, 

da det vil bety forbedra støyforhold samtidig som det beholdes en skytebane i 

lokalsamfunnet.  

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for et saksbehandlingsgebyr.  

 

Rådmannens vurdering 
Kulturminner 

Det står et minnesmerke fra andre verdenskrig på området som foreslås flytta i forbindelse 

med bygging. Dette må utredes nærmere. Det bør ses på muligheter for å samle dette 

minnesmerket med andre lignende minnesmerker/ønsker om minnesmerker i området. Det 

bør også vurderes å opplyse om historien til skyteklubben og området under 2. verdenskrig i 

sammenheng med minnesmerkene, slik at historien presenteres samla og blir tilgjengelig.     

 

Forurensning i grunnen 

Grunnet tidligere skytevirksomhet antas det at grunnen er forurensa. Det skal redegjøres for 

hvordan dette skal håndteres.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det er kommunal vei fram til området, og det kobles på kommunalt vann. Det er ikke 

kommunalt avløp på området i dag, og det må vurderes om prosjektet bør kobles på det 

kommunale avløpsnettet.  

 

Naturmangfold 



Naturmangfoldlovens §§ 8-12 må følges opp.  

 

Idrett og friluftsliv 

Det er positivt at støyforholdene rundt skytebanen forbedres. Tiltakene har trolig ikke 

påvirkning på friluftslivet.  

 

Det må vurderes om eventuelt klubbhus for skyteklubben og for eksempel kantine for 

Spenncon Rail kan samordnes.  

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Det er positivt at det legges opp til transport på jernbane.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av og satsning på næring i Ringerike. Dette forslaget 

innebærer få negative konsekvenser og lokaliseres nært annen lignende industri. På 

bakgrunn av dette er rådmannen positiv til oppstart av arbeid med reguleringsplan for 

tiltaket.  

 

 

 

Vedlegg 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

1. Oversiktskart 

2. Materiale til oppstart, datert 22.12.14 

3. Notat: Ringerike skytterlag – mulig ombygging og støydemping, datert 13.10.14 

4. Illustrasjon fasader 

5. Illustrasjon fugleperspektiv 

6. Illustrasjon første utbyggingstrinn  

7. Illustrasjon utvidelsesmulighet  

8. Kommuneplanen 

9. Energi- og klimaplan 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

 



Oversiktskart lokalisering av Spenncon Rail og Vågård skytebane 

Vedlegg 1 til sak om politisk oppstart 

 



Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 / N 945 479 965 MVA / www.aaoh.no

Spenncon Rail
Ringerike skytterlag

Materiale til politisk oppstart
22.12.2014

Arkitektene Astrup og Hellern AS

Kunde:



Spenncon Rail 
Skisseprosjekt 
  

23.01.2015  Side 2 av 6 

Innholdsfortegnelse 
 

1 INNLEDNING/BAKGRUNN ........................................................................................................2 

2 DAGENS SITUASJON ...................................................................................................................3 

3 FORHOLDET TIL GJELDENDE KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN.....................4 

4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ...................................................................................4 

5 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET .....................................................................................5 

6 BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING ..............................................................................6 

 

1 Innledning/bakgrunn 
a) Spenncon Rail er i forhandling med Jernbaneverket om ny rammeavtale for levering av 

betongsviller for de neste 10 år. Spenncon Rails fabrikk på Geiryggen er svært nedslitt 
og har for liten kapasitet. De ønsker å etablere ny fabrikk for produksjon av 
betongsviller på Hensmoen hvor de holder til i dag. I denne forbindelse ønsker de å 
kjøpe deler av eiendommer som befinner seg i et område som ikke er regulert. Dagens 
grunneier, Ringerike Skytterlag, ønsker å flytte sine aktiviteter til resterende eiendom i 
samme område som også ligger i uregulert område. 

 

 
Plassering på Geitryggen 

 
b) Eiendommene som Spenncon Rail kjøper opp skal reguleres til industriformål. I tillegg 

skal planen omfatte vei til anlegget, vei til eksisterende bilverksted og vei til ny 
skytebane for Ringerike Skytterlag samt avgrensing av område for denne virksomhet. I 
forbindelse med ny skytterbane omfatter planen støydempende tiltak. 
 

c) Forslagstiller og tiltakshaver: Spenncon Rail 
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Plankonsulent: Arkitektene Astrup og Hellern AS 
 

d) Kart, bilder, ortofoto og illustrasjoner er vedlagt. 
 

 
 

2 Dagens situasjon 
 

a) Området omfatter dels Ringerike skytterlags skytebane, dels områder benyttet til 
utendørs lager av betongelementer. Området hvor det i dag er skytterbane er 
forholdsvis plant og omkranset av noe skog. 
Resterende terreng som søkes regulert er noe kupert med fjell og jordvoller. Her 
finnes skog og annen type vegetasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sett fra syd 
 

b) Spenncon Rail eier en tomt i området Gnr. 92 og Bnr. 17. 
Ringerike Skytterlag står som eier av eiendommene Gnr. 92 og Bnr. 9, Gnr.92 og 
Bnr. 30 og Gnr. 92 og Bnr. 1. Spenncon Rail har inngått avtale om å kjøpe deler av 
disse eiendommene. 

c)  
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3 Forholdet til gjeldende kommuneplan/reguleringsplan 
 
Området tilhører gjeldende kommuneplan for Ringerike som ble vedtatt av kommunestyret 
30.08.2007.  
Området der det i dag er skytebane er merket med Annet Byggeområde i Kommuneplanen. 
Det resterende arealet som ønskes regulert er merket med Erverv. 
I følge kommuneplanen skal det tilrettelegges for en god utvikling i alle deler av kommunen. 
Ved planlegging av nye utbyggingsområder skal det blant annet legges vekt på gode 
nærmiljø, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og sikring mot støy- og luftforurensing og 
hensyn til tilgjengelighet. 
Den nye fabrikken etableres i et område hvor det allerede eksiterer industri og her er gode 
transportmuligheter til og fra eiendom blant annet på grunn av jernbanesporet som går rett 
forbi.  
I forhold til flytting av eksisterende skytebane er det utarbeidet en rapport som tar for seg 
støydemping av den nye skytebanen. Av rapporten og støysonekartene fremgår det at 
arealet for støysone blir vesentlig redusert ved ny plassering av anlegget. 

4 Beskrivelse av planforslaget 
 

a) Se vedlagt kart med forslag til planavgrensing. 
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b) Planforslaget innebærer at Spenncon Rail etablerer en ny fabrikk for produksjon av 
betongsviller og annet materiell til jernbane. Til dette benyttes egen tomt samt tomt 
som erverves fra Ringerike skytterlag. Skytterlaget etablerer ny standplass og 
skytebane lenger inn på sin eiendom. Dette vil gi en ny moderne skytebane og 
vesentlig mindre støy enn i dag. 
Se vedlagt forslag til ny tomteinndeling.  
Tomt Gnr. 92 og Bnr.17 foreslås slått sammen med deler av eiendom Gnr 92 Bnr.9, 
Gnr.92 Bnr.30 og Gnr. 92 Bnr.1. 
 

c) Aktuelle arealformål 
4.1 Bebyggelse og anlegg – Industri, lager, kontor, skytebane 
4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Vei 

  4.3 Grønnstruktur 
 

5 Virkninger av planforslaget 
 
a) Industri, lager og kontor 

Spenncon Rail holder i dag til i lokaler som bedriften leier på en nabotomt til 
eiendommene som nå ønskes regulert. Lokalitetene i dag er ikke egnet for den 
kapasitetsutvidelsen som nå ønskes. Oppføring av ny fabrikk vil sikre arbeidsplasser 
i kommunen. I forslaget til ny fabrikk er det lagt inn en mulig utvidelse noe som vil 
føre til flere arbeidsplasser på sikt. 
 
Ved etablering av ny fabrikk skal det tas hensyn til universell utforming. De 
eksisterende kontorlokalene er ikke tilrettelagt i henhold til nåværende lover og 
regler. 
 
Kulturminner 
Det står i dag et minnesmerke for russiske krigsfanger på området. Dette foreslås 
flyttet til en passende plassering ved atkomsten til skytebanen. 
 
Idrett og friluftsliv 
Skytterlaget vil bygge opp et nytt anlegg med nye baner og nytt bygg for andre 
servicefunksjoner. I henhold til vedlagt støyrapport vil støy fra anlegget reduseres 
vesentlig ved flytting av skytebaner. 
 
Samferdsel 
Ved etablering av ny fabrikk vil det bli etablert ny vei til anlegget og også til 
bilverkstedet som befinner seg på nabotomten mot Øst. Den nye veien vil sikre 
atkomsten for gående, syklende og kjørende til fabrikken, bilverkstedet og den nye 
skytebanen. 
 
Den nye fabrikken vil ha direkte kobling opp mot jernbanespor noe som vil begrense 
trailertrafikk til og fra området samt ellers på veiene. 
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Forurensning 
I forbindelse med prosjektet vil det bli foretatt kartlegging av mulige forurensninger i 
grunnen. En egen miljøoppfølgingsplan (MOP) vil bli utarbeidet. Planen beskriver 
nødvendige tiltak for å håndtere eksisterende forurensing og eventuell forurensing i 
byggeperioden. 
 

b)  
 
 

c) Utredningstema 
ROS-analyse 
Støy 
Trafikk 
Utbyggingsavtale 
 
 

6 Behov for konsekvensutredning 
I henhold til gjeldende Kommuneplan § 1.0.5 er det ikke krav om konsekvensutredning. 
 

7 Avsluttende kommentar 
Det er på Hensmoen gjennom mange år etablert et miljø for produksjon av betongelementer. 
Spenncon Rails nye fabrikkanlegg er viktig for å bevare og videreutvikle produksjonsmiljøet 
og sikre arbeidsplassene i et nytt moderne anlegg. 
 
Flytting av skytebanen lenger inn i terrenget vil gi Skytterlaget et nytt moderne anlegg med 
vesentlig lavere støynivå enn dagens anlegg. 

 



NOTAT 
 

Rieber Prosjekt AS  Tlf 924 86 555 
Billingstadåsen 18  NO 911 678 462 MVA 
1396 Billingstad Side 1 av 3 e-post: dag.rieber@rpr.no
  

 

Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen 

Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber 

Dato: 13. oktober 2014 

Emne: Ringerike skytterlag - Mulig ombygging og støydemping 
 

 

1 Orientering 
Dette notatet tar for seg beregninger av støy fra Ringerike skytterlag sin bane før og etter en 
eventuell ombygging av skytebanen. En ombygging kan bli aktuell i forbindelse med at 
Spenncon kan være interessert i å kjøpe deler av eiendommen for å etablere 
produksjonsanlegg for betongsviller. 
 
Notatet tar også for seg en grov vurdering av kostnader knyttet til ombygging av skytebanen. 
 
 

2 Grenseverdier for støy i T-1442 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2014» har grenser for støy fra ulike støykilder. Retningslinjen opererer med gul og rød 
støysone. 
  
På skytebaner der det skytes mer enn 3 dager i uka eller over 65 000 skudd pr år tilsvarer gul 
støysone området innenfor støykoten for LAImax = 60 dB, og rød støysone området innenfor 
støykoten for LAImax = 70 dB. 
 
LAImax er maksimalt støynivå målt med målerinnstilling ”impuls”, og gir tallmessig høye 
verdier fordi man måler kun ”den øverste støytoppen” av skuddlyden. Støynivåene kan derfor 
ikke sammenliknes med støynivåer fra andre støykilder, som måles på andre måter. 
 
T-1442 har også krav til ekvivalent støynivå, men det er kun relevant for de aller største sivile 
skytebanene. Det er derfor ikke gjort nærmere rede for ekvivalent støynivå. 
 
For eksisterende skytebaner kommer støygrensene til anvendelse ved etablering av nye 
boliger, hytter eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt støykilde. Det 
er derfor viktig at støysonekartet for skytebanen implementeres i kommuneplanens arealdel 
som et eget tema, slik at nybygging av støyfølsom bebyggelse i støysonene kan unngås. 
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3 Beregningsmetode 
I henhold til veilederen til T-1442, er støyen beregnet etter nyeste gjeldende nordisk 
beregningsmetode for skytestøy: Shooting ranges: Prediction of noise (NT ACOU 099) 
Nordtest 1997. Metoden er implementert i beregningsprogrammet NoMeS 4.5 som er benyttet 
til å beregne støyen fra skytebanen som foreslås regulert. 
 
 

4 Våpentyper 
T-1442 angir at det er det mest støyende våpenet som er regelmessig i bruk på skytebanene 
som skal legges til grunn ved støyberegningene. De mest støyende våpen som regelmessig er i 
bruk på banen er ulike jakt- og skarpskytterrifler med kaliber 6,5 - 7,62 mm. 
 
Det kan noen ganger forekomme at det blir skutt våpen som støyer mer enn de våpen som er 
lagt til grunn for beregningene, for eksempel spesielle jaktrifler. Siden dette kun skjer 
unntaksvis, skal det ikke tas hensyn til disse våpnene ved støyberegningene. 
 
 

5 Støyberegninger 

5.1 Generelt 
Generelt er det ikke regnet med at skog gir støydemping, da skog som ikke er vernet kan bli 
gjenstand for hugst. De beregnede støynivåene kan derfor i noen retninger være høyere enn 
det som er reelt med dagens vegetasjon. 
 
 

5.2 Støy i dagens situasjon 
De eksisterende riflebanene har standplasser med noe lyddemping. I vedlegg 1 er det vist 
støysonekart for riflebanen i dagens situasjon. Ut fra en opptelling ser det ut til at om lag 35 
boliger og hytter ligger innenfor gul støysone, hvorav ca. 25 boliger også ligger i rød 
støysone. Flere boliger har støy over LAImax = 80dB, og den mest støyutsatte har et støynivå på 
LAImax = 91dB. 
 
 
 

5.3 Ombygging og støydemping av banen 
Ved å flytte skytebanen fremover i terrenget kan det frigjøres areal som kan benyttes til 
produksjon av sviller. Det er sett på flere ulike løsninger, der målsetningen har vært å finne 
den mest optimale kombinasjon av støydemping, sikkerhetsmessige forhold, skyteteknisk 
egnethet, begrensede terrenginngrep og økonomi. I vedlegg 2 er det vist den løsningen som vi 
tror totalt sett er den beste. Her er 100m og 200m standplass flyttet frem til eksisterende 300m 
grav. Terrenget fremover i skyteretningen stiger noe, og det vil være nødvendig å forflytte en 
del løsmasser samt sprenge bort noe fjell. Massene som fjernes legges opp i en voll på 
vestsiden av banen som en forsterkning av det naturlige terrenget. Vollens høyde er beregnet 
å være 5-7m over dagens terreng og bidrar til å redusere støyen vestover. Standplassene er 
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forutsatt utført tilsvarende de senere års Miljøpakkestandplasser med 3,5m frembygg og 
båsvegger for hver andre skytter. Ved bygging av såkalt kunstig bakgrunn på 200m-banen, og 
ordinært kulefang på 100m-banen kan fareområdet til skytebanen holdes innenfor 
skytterlagets eiendom. Det er illustrert en løsning der 200m standplass bygges sammen med 
skytterhuset. Skytterhuset er tenkt bygget med 15m innendørsbane for skyting med rifle 
kaliber .22. 
 
Den foreslåtte løsningen medfører at det inntil 50daa av skytterlagets eiendom kan frigjøres til 
annet bruk. 
 
I vedlegg 3 er det vist støysonekart for den ombygde banen. Ut fra kartet kan det se ut som 
om kun én hytte og ingen boliger blir berørt av støysonene. Dette innebærer en dramatisk 
forbedring av støyforholdene omkring banen, og betyr at banen vil fremstå som et moderne 
skytebaneanlegg med svært god støydemping. 
 
 
 

6 Kostnadsoverslag for ombygging 
I vedlegg 4 er det satt opp et grovt kostnadsoverslag. Anslått totalkostnad er ca. 16,5 millioner 
kroner inklusive merverdiavgift. Den største hovedposten er skytterhus med 15m riflebane i 
kjelleren. Denne banen gir føringer for størrelsen på grunnflaten i bygningen, og medfører at 
selve skytterhuset kanskje blir en del større enn det som strengt tatt er nødvendig. Imidlertid 
er det lite hensiktsmessig å bare bygge skytterhus over deler av kjelleren. Det bør sees 
nærmere på behov og mulige løsninger spesielt hva angår skytterhuset, 15m-banen og 
eventuell sammenbygging med 200m standplass. En mulighet kan være å gi 200m standplass 
en utførelse som kan kombineres med innendørsbane i vinterhalvåret. 
 
 
Rieber Prosjekt AS 
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Vedlegg 
1. Støysonekart – Dagens situasjon 
2. Forslag til ombygging av banen 
3. Støysonekart – Ombygget og støydempet skytebane 
4. Grovt kostnadsoverslag 



 

Vedlegg 1 
Støysonekart – Dagens situasjon 

 





 

Vedlegg 2 
Forslag til ombygging av banen 

 

  





 

Vedlegg 3 
Støysonekart – Ombygget og støydempet skytebane 

 

  





 

Vedlegg 4 
Grovt kostnadsoverslag 

 
 



Ombygging av Ringerike skytterlags bane
Hensmoen
13.10.2014
Kostnadsestimat. Alle priser inklusive mva.
Estimatet er basert på erfaringspriser, og representerer en første grovvurdering av kostnadenes størrelsesorden

Terrengarbeider
Senking av terreng og etablering av voller 850 000kr                 
Vei for vedlikehold av skiver etc 70 000kr                   
Utbedring av adkomstvei 100 000kr                 
Parkering 80 000kr                   
Flytting av forurenset kulefang, inkl prøvetaking etc. 350 000kr                 

1 450 000kr           

100m bane, 10 skyttere
Standplass 1 100 000kr              
Prosjektering 50 000kr                   
Kulefang 80 000kr                   
Skiver og monitorer inkl kabling ferdig montert i container 500 000kr                 

1 730 000              

200m bane, 16 skyttere
Standplass 1 760 000kr              
Prosjektering 50 000kr                   
Kulefang 130 000kr                 
Skiver og monitorer inkl kabling ferdig montert i container 800 000kr                 

2 740 000              

Skytterhus
15m innendørsbane i kjeller 12x20m=240kvm (18') 4 320 000kr              
Skytterhus 12x20m = 240kvm (20') 4 800 000kr              
Fremføring strøm 250 000kr                 
Fremføring offentlig vann og avløp 240 000kr                 

9 610 000kr           

Planlegging / prosjektering / prosjektledelse
Regulering 400 000kr                 
Detaljprosjektering område 150 000kr                 
Prosjektledelse 200 000kr                 
Avgifter og gebyrer 300 000kr                 

1 050 000kr           

Total: 16 580 000kr         
Herav mva 3 316 000kr           
Nettobeløp, eks mva 13 264 000kr         
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4304-1   Arkiv:   

 

Oppstart av detaljregulering 301 "Hønengata 40-44 

boligprosjekt"  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av detaljregulering 0605_301 "Hønengata 40-44 

boligprosjekt"  

2. Ved vedtak av 0605_301 "Hønengata 40-44 boligprosjekt", oppheves de deler av 

gjeldende plan nr. 7 som erstattes av ny plan. 

3. Ved 1. gangs behandling skal planforslaget illustreres slik at det gir et godt grunnlag 

for å vurdere virkning mot Hønengata og innpasning til omkringliggende 

bebyggelse. Det skal også opplyses om materialvalg. 

4. Ved 1. gangsbehandling må utredning av skolekapasiteten på Nordsida foreligge. 

 

 

Sammendrag 
Eierne av eiendommene Hønengata 40, 42 og 44 har sammen fremmet forslag om oppstart 

av detaljregulering for sine eiendommer. Gjeldende reguleringsplan for området er 

reguleringsplan nr. 7. Dette er en eldre plan som overstyres av kommuneplanen med den 

følge at eiendommene tillates bebygd med enebolig med bileilighet. Forslagstiller ønsker å 

omregulere til boligblokk med i alt 21 boenheter. Dette medfører behov for regulering. 

Dersom oppstart av planen vedtas antas planen å bli retningsgivende ved at den åpner for 

tyngre bebyggelse langs Hønengata. 

 

De viktigste utredningstemaene vil være bygningsmessig uttrykk, støy, grønt- og 

lekeområder og trafikk. Planområdet foreslås avgrenset til eiendomsgrense og midten av 

tilliggende vei som er Hønengata og Grensegata. I denne saken vil det være aktuelt å 

behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt for å sikre hensynet til bygningsuttrykk 

og hvordan denne forholder seg til Hønengata. 

 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskriften. 

 

Innledning / bakgrunn 
Forslagstiller kontaktet tidligere kommunen med planer for utvikling av Hønengata 40-44. 

På eiendommen står det et eldre bevaringsverdig bygg. Etter befaring der fylkeskommunen 

og kommunen deltok ble det imidlertid avdekket så store skader på bygningen at det ble 



ansett lite hensiktsmessig å bevare bygningen og den ble derfor tillatt revet under 

forutsetning om at ny bebyggelse må tilpasses omkringliggende bygninger. 

 

Opprinnelig forslag bestod av et mindre prosjekt med 8 enheter og parkering ut mot 

Hønengata. I møte med kommunen ble det konkludert med at det var utfordrende å få til 

gode uteområder og sørge for tilstrekkelig støyskjerming ved bygging i henhold til 

gjeldende regulering, og at det derfor er behov for ny reguleringsplan. Forslaget er senere 

endret ved at naboeiendommer er innlemmet og bygningstypen er endret i retning større 

leilighetsbygg.   

 
Beskrivelse av saken 
Detaljreguleringen tar sikte på å regulere for boliger i en boligblokk med universell 

utforming og 21 boenheter over 4 plan. Det er lagt opp til delvis nedsenket parkeringskjeller 

og noe plass til overflateparkering. De tre nederste etasjene har 6 boenheter mens øverste 

etasje har 3 enheter. Det legges opp til felles uteareal sammen med privat uteareal i form av 

balkong for leilighetene/ takterasse for toppleilighetene. 

 

Bygningstypen ventes å ha en positiv effekt på utearealenes kvalitet da disse skjermes mot 

støy fra Hønengata.  Det legges opp til heis fra parkeringskjeller til alle etasjer. Det tas sikte 

på husbankfinansiering på prosjektet.  

 

Støydemping forutsettes tatt i fasade mot Hønengata. Dette må vurderes videre i arbeidet, 

men tenkes løst gjennom bruk av skjermer kombinert med lydabsorbenter. 

 

Vann/avløp antas å være i orden. Hønengata er oppgradert i nyere tid og tilknytning til 

kommunalt nett er tenkt i Parkgata som vist i vedlegg 6. Det må påregnes at bygget kreves 

tilknyttet fjernvarme. Av hensyn til tidligere bruk bør det tas jordprøver og dokumenteres 

om grunnen er forurenset. 

 

Skalaen på bygget virker fremmed i området.  Fasaden mot øst bør brytes mer opp og gjerne 

tilføres noe grønt som gir noe tilbake til gata. Fjerde etasje bør også brytes opp/trekkes noe 

tilbake for å skalere ned inntrykket fra gata. 

 

Planområdet ligger omgitt av småskala boliger. Planen grenser til område som er vurdert å 

ha stor kulturminnehistorisk verdi og markert som mulig bevaringsområde. Bygningens 

størrelse gjør at den vil bli fremtredende i gatebildet og den antas å gi negativ virkning for et 

eventuelt tilliggende bevaringsområde. Bygningstypen planforslaget tilrettelegger for vil 

innebære et markert brudd med eksisterende bebyggelse i området både i forhold til høyde 

og volum.  

 

Konsekvensene for lysforhold på naboeiendommer er vist i soldiagram i illustrasjonsheftet. 

Områdene inntil Hønengata har store utfordringer i forhold til bruk som boligområde på 

grunn av stor trafikk i Hønengata. Hvis områdene langs Hønengata fortsatt skal benyttes til 

bolig kan større bygninger med støydempet fasade, slik denne planen foreslår, være et 

alternativ til småhusbebyggelse og støyskjermer for å få tilfredsstillende støyforhold både 

inne og på uteområdene. 

 

 



Juridiske forhold  
Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved en politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om å starte opp 

planarbeidet. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan selv 

velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette. Ved 

politisk behandling av oppstartsaken er det kommunen som varsler oppstart. 

 

Økonomiske forhold 
Konsekvensene for skolekapasitet i området er uavklart som følge av at det er igangsatt 

regulering av et høyt antall boliger i området fra før. Skolekapasiteten vil som følge av 

vedtak av utbygging av Ullerål skole (fra 350 til 600) og nedleggelse av Hønefoss skole 

(280) reduseres med 30 elever i forhold til dagens kapasitet for disse skolene samlet. Det er 

flere store boligprosjekter som vil sokne til Ullerål skole og det er uklart om skolen vil ha 

kapasitet til å ta i mot økningen i elevmasse utbyggingene må forventes å skape. Utbygging 

av skole i Hønefoss sør ventes å kunne ta noe av veksten, men samlet kapasitet for 

sentrumsskolene og behov for eventuell endring av opptaksområder/behov for ytterligere 

investeringer til bygging av ytterligere skoler er ikke avklart. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Behov for informasjon og høringer ivaretas gjennom ordinær planbehandling. 

 

Alternative løsninger 
Dersom omregulering til større bebyggelse er uønsket, vil alternativet være å bygge i tråd 

med gjeldende regulering. Det har imidlertid vist seg utfordrende å få til gode 

småhusløsninger som håndterer støydemping og gode utendørs arealer på en god måte.  

 

Dersom oppstart av planen ikke anbefales bør det gis føringer for politisk ønsket utnyttelse 

av området, herunder ønsket høyde/antall etasjer.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Området som omfattes av reguleringen ligger tett på Hønengata. Dette er en svært trafikkert 

gate med medfølgende støv og støyproblematikk. Bygninger på området vil ha stor 

eksponering mot Hønengata og vil påvirke gatebildet.  

Eksisterende bygning på Gnr 317/187 er vurdert av Fylkeskommunen som har konkludert 

med at omfanget av bygningsskade gjør det lite hensiktsmessig å kreve bygninger bevart. 

Søknad om rivning er derfor godkjent, men forslagstiller har bl.a. av estetiske hensyn 

avventet rivning til plan for alternativ utvikling er klar. Tillatelse til rivning ble gitt under 

forutsetning om at ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende bebyggelse. 

  

Etablering av leilighetsbygg med ønsket antall boenheter vil bryte med eksisterende 

bebyggelse i området. På grunn av utfordringene i området, bl.a. med støybelastning og 

nærhet til Hønengata mener Rådmannen likevel at forslaget er fornuftig. Fire etasjer er etter 



rådmannens syn i grenseland for hva som bør tillates, men en delvis inntrukket og oppdelt 

fjerde etasje og variasjon i fasade mot Hønengata vil kunne nedskalere inntrykket av 

bygningen. I prosjektet bør det derfor jobbes med å bryte fasaden mot Hønengata for å 

nedskalere uttrykket og skape samspill med gateløpet. I dette arbeidet vil også 

materialbruken være viktig og det vil derfor settes høye krav til illustrasjoner ved 1.gangs 

behandling av planforslaget.  Forslaget vil videreføre arealbruken som boligområde og vil 

dermed ikke endre nåværende bruk.  

Trafikken inn til området ventes å øke noe, men nærheten til Hønengata gjør at denne ikke 

blir trukket inn i boligområdet. 

 

Bygging av en større bygning gjør det mulig å legge parkering under bakken og trekke 

fasaden ut til etablert byggelinje. Det blir også lettere å ivareta hensynet til universell 

utforming og støyskjerming. Bygningen i seg selv forventes å støyskjerme eget uteareal og 

også i noen grad å danne en buffer mellom Hønengata og bakenforliggende boligområder. 

Trafikk til området løses via kommunal vei og belaster eksisterende beboere i området 

minimalt. Det er sannsynlig at prosjektet vil kunne benyttes for å få gjennomslag for 

tilsvarende bebyggelse i tilliggende områder. Rådmannens syn er at bygningstypen kan være 

fornuftig på tomter som grenser til Hønengata og at høyere utnyttelse langs denne vil være 

fornuftig både ut fra arealbruk, strøyproblematikk og i forhold til skalaforhold langs 

Hønengata. For bakenforliggende områder anser imidlertid rådmannen at dette i stor grad er 

etablerte boligområder der trafikkproblemer og skala-forhold ikke er sammenlignbare og at 

planen derfor ikke kan sees som et signal på ønske om å bygge høyere og tettere også i disse 

områdene. 

 

 

Vedlegg 
 Søknad om oppstart 

 Illustrasjonshefte 

 Befaringsrapport Buskerud Fylkeskommune 

 Uttalelse Buskerud Fylkeskommune 

 Kulturminner kartutsnitt 

 Vann og avløp 

 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Søknad om oppstart av regulering av boliger i Hønengata 40-44, gnr 

317/186, 187 og184. 

Vi viser til møte 3.2.14 angående Hønengt 40-44 AS sine ønsker om utbyg-

ging på nevnte område. Det ble da enighet om at saken skal gå til politisk 
oppstart, og her er vår redegjørelse som grunnlag for dette. 

Dagens situasjon. 

Eiendommene er i dag bebygd, med eldre bebyggelse. De tre teigene utgjør til 

sammen ca 2290 m2. Området markert på kart: 

 

Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplankontoret 

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
Tlf. 909 59283 
Org nr. 997 275 675 MVA 
bleifsen@online.no  
 

Dato 

15.9.2014 

Deres ref. 

 

Vår ref. 

Leifsen 
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Ortofoto over området: 

 

 

Det er gitt rivingstillatelse på Hønengata 44 og de to andre husene er ikke av 
verneverdig karakter. 

 

Planskisse. 

Det er laget skisse av prosjektet (SG Arkitektur AS) som her er vist på neste 

side: 
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Situasjonsplan: 

 

Hovedfasader: 
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Illustrasjon:

Tiltakshaver.

Firma Hønengt 40-44 AS vil være tiltakshaver. Planlegger vil være Sivilinge-
niør Bjørn Leifsen AS i samarbeid med SG Arkitektur, med mulig bruk av
underkonsulenter til spesielle deler av utredningsarbeidene.

Gjeldendekommuneplan

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boliger (Hønengt 40 og
44) og forretning (Hønengt 42). Området er ikke regulert. Kommuneplankart
med avmerket område er vist på neste side:
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Virkninger av planen.

Boligene som planlegges er blokk i fire etasjer, med tre leiligheter på toppen
inntrukket fra gesimsen. Leilighetene vil passe både barnefamilier og andre.
Plassering av blokken vil være på linje med den øvrige boligbebyggelsen i
Hønengata.

Utfordringene for planen vil være å løse trafikkavvikling og trafikksikkerhet,
men dette mener en å ha funnet gode løsninger for. Området har god tilgang
til grøntområder inne i kvartalet.

Grunnforholdene er i hht NGU’s løsmassekart fyllmasser, og ligger et godt
stykke unna masser av leire og kvikkleire. Området er bebygd uten at det er
oppdaget vanskeligheter, så grunnforholdene må derfor anses å være alminne-
lig gode.

Planområdet ligger ca 15 m over elvenivået og er derfor ikke flomutsatt.

Det er ikke kjent at det skal være vernede kulturminner i nærområdet.
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Det forventes ikke at området er spesielt verdifullt mht biologisk mangfold 
eller naturkvaliteter. Til det er området for preget av menneskelig virksomhet. 

Området har offentlige vann- og avløpssystem, og så langt en veit har disse 

nok kapasitet og vanntrykk for å betjene utbyggingene. 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, men ny bolig-
bebyggelse med meget lavt oppvarmingsbehov har som regel tvilsom nytte av 
fjernvarmeoppvarming. 
 

 

Planen. 

Innholdet i planen vil følge standard planinnhold.  

De viktigste tema i denne planen anser vil være bygningsmessig uttrykk, støy, 

grønt-/lekeområder og ikke minst trafikk. Graden av utredninger vil variere. 

Dette bør bli en detaljplan uten krav om konsekvensutredning, da tiltaket ikke 

kommer inn under noen av kategoriene i Forskrift om konsekvensutredninger 

(vedleggene I eller II). Jfr oppsummering fra møte 17.12.2013. 

Det vil bli utarbeidet en standard ROS-analyse. 

 

Vi foreslår at varslingsområdet blir eiendomsgrensene, samt midten av tillig-

gende gater som er Hønengata og Grensegata. 
 

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det 

kan være aktuelt i dette tilfellet.  
 

Vi håper med dette å ha redegjort tilstrekkelig for at saken kan sendes til poli-

tisk behandling om oppstart. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Leifsen 
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BEFARINGSRAPPORT 

 

HØNENGATA 44, GNR. 317 BNR. 187, HØNEFOSS, RINGERIKE 

KOMMUNE 
 

Befaring 06.02.2013. 

Befaringen ble foretatt fordi ny eier ønsker å rive bygningene på eiendommen.  

 

Til stede:   Sindre Lafton, for Lafton Eiendom AS, ny eier 

  Runar Slålien, entreprenør 

  Knut Ivar Kollstrøm, Ringerike kommune 

  Lars Lindstøl, Ringerike kommune 

  Tore Sønju, tømrermester i Buskerud fylkeskommune 

                        Jørn Jensen, kulturvernkonsulent i Buskerud fylkeskommune 

 

 

Eiendomsforhold/historie: 

 

 

Beskrivelse av eiendommen: 

 

Hønengata 44 ligger i et område med hovedsakelig eldre bebyggelse rundt 500 meter nord for 

Hønefoss sentrum (Nordre torg).Den ligger på hjørnet av Hønengata og Grensegata, med 

bolighus langs Hønengata og sidebygning og uthus lenger bak.  

 

Beskrivelse av bygninger: 

 

Bolighuset er en halvannenetasjes bygning, trolig bygd i lafta plank, kledd med staffpanel, 

med unntak av inngangsparti på baksida som har staffpanel i røstet, eller skyggepanel. De 

fleste vinduene er krysspostvinduer. Dør med glass i. Mot øst er det en ark. Stort takutstikk 

med profilerte åser og sperrer. Flat sementstein på taket. Huset står på en mur av teglstein 

over bakken og store natursteinsblokker under bakken. Teglsteinsmuren er mye smalere enn 

steinmuren. 

 

Første etasje er ikke sett, planløsningen er derfor ukjent.  

 

Interiør i 2. etasje: Delvis nyere overflater, delvis staff- og faspanel.  

 

Skader: 

Huset er generelt nedslitt og med lav teknisk standard. I 2. etasje er det store råteskader under 

gradrennene. Takbjelkene i kjellerens søndre del er delvis knekt på grunn av råte. Her er det 

også soppangrep, men ikke ekte hussopp.  

 

 

Sidebygningen er en smal halvannenetasjes bygning i bindingsverk kledd med faspanel. Den 

har jugendvinduer. Saltak  med spiss takvinkel, tekt med flat sementstein. Huset står på en 

mur av støpte blokker.  



 

Uthuset er i bindingsverk kledd delvis med lektepanel. 

 

Mellom og bak sidebygningen og uthuset er det nyere garasjer/uthus. Det er også tilbygd en 

garasje på sørsida av sidebygningen. 

 

 

 

BEFARINGSRAPPORTEN ER SKREVET AV KULTURVERNKONSULENT 

JØRN JENSEN, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE   



 

Buskerud  

fylkeskommune 

 1 av 2 
Vår dato Vår referanse 

01.03.2013 2013/1021-1 

Utviklingsavdelingen  650 
 
 

POST ADRESSERES IKKE TIL ENKELTPERSONER 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto 
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  Haugesgt. 89, 3019 Drammen 32 80 85 00   2200.07.13523 

Postboks 3563 E-postadresse Internett  Foretaksregisteret 
N-3007 Drammen Postmottak@bfk.no www.bfk.no  NO 964 951 373 

 

Vår saksbehandler   Deres dato Deres referanse 

Jørn Jensen, tlf 32808669    

 

 

Lafton Eiendom AS 

Stangs gate 7 

3510  HØNEFOSS 

  

 

 

 

 

HØNENGATA 44, GNR. 317 BNR. 187, HØNEFOSS, RINGERIKE KOMMUNE 

RIVING 

 

 

Vi viser til befaring 6. februar, der Sindre Lafton for eier Lafton Eiendom AS, entreprenør Runar Slålien, 

Knut Ivar Kollstrøm og Lars Lindstøl fra Ringerike kommune og Tore Sønju og Jørn Jensen fra Buskerud 

fylkeskommune var til stede. 

Vi viser også til vedlagte befaringsrapport. 

 

 

BESKRIVELSE 

 

Hønengata 44 ligger i et område med mye eldre bebyggelse rundt 500 meter nord for Hønefoss sentrum. 

Eiendommen består av bolighus, sidebygning og uthus, oppført i sveitserstil/jugendstil.  

For nærmere beskrivelse, se befaringsrapporten. 

 

 

HISTORIE 

 

Bolighuset er ut fra byggemåten satt opp rundt 1900. I folketellingen fra 1910 finner vi Hønengate 44, 

som da eies av snekker Edevart Bakken (f. 1883 på Hønefoss). I 1900 bor han sammen med faren 

snekkermester Emil Bakken (f. 1853 på Hønefoss). De bor i Hønengata, men om det er samme eiendom, 

vet vi ikke. I 1910 er det bare et bebodd hus på eiendommen, med en leilighet i hver etasje. Sidebygning 

(også kalt verksted) er byggemeldt i 1922 for Edv. Bakken. Uthuset kan være like gammelt som 

bolighuset. 

 

 

VURDERING AV VERNEVERDI 

 

I kulturminneregistrering i Hønefoss, foretatt for kommunen i 2000/2001 er bolighuset gitt høy 

verneverdi. Det har høy verdi på kriteriene representativitet og autentisitet. Sidebygningen har middels 

verneverdi og uthuset lav verneverdi. I hovedsak deler vi denne vurderingen.  

 

 

 

 

 

 



BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  2 av 2 
 Vår dato Vår referanse 

  01.03.2013 2013/1021 - 1 

   
 

 

RIVING 

 

Ny eier ønsker å rive alle bygningene på eiendommen for å bygge nye boliger. Med utgangspunkt i 

kulturminneregistreringen burde søknad om riving av i alle fall bolighuset bli avslått. Det viste seg 

imidlertid på befaringen at den tekniske tilstanden til bolighuset var betydelig verre enn antatt. Det er 

store råteskader med utspring i gradrennene på husets østside, som går hele veien ned. Dette gjør at vi 

vanskelig kan anbefale kommunen å gi avslag på en rivesøknad.  

 

 

KONKLUSJON 

 

På bakgrunn av bolighusets langt framskredne forfall vil vi ikke gå imot riving. Vi vil heller ikke motsette 

oss riving av de andre bygningene. Vi forutsetter imidlertid at nybygg på eiendommen tilpasses annen 

bebyggelse i området.  

 

  

 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Jensen  e f  

kulturvernkonsulent  

 
Vedlegg 

1 Befaringsrapport 

 
Kopi til: 

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/221-1   Arkiv: PLN 402  

 

1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10. 

-boligprosjekt"  

 

Forslag til vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering 0605_402 "ringveien 10. -boligprosjekt legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Rådmannen skal i samarbeid med forslagstiller justere plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse i tråd med gjeldende forskrifter og kommunens maler. 

 

Før sluttbehandling skal spørsmål vedrørende krav til tekniske anlegg avklares i samråd med 

tekniske tjenester. 

 

Trafikkforholdene for eksisterende bebyggelse i planområdet må vurderes før 

sluttbehandling. 

 

Sammendrag 
Detaljreguleringen "402 Ringveien 10-boligprosjekt" legger til rette for oppdeling og 

bygging av tre eneboliger. Eier og forslagstiller er Trond Jørgensen gjennom sitt firma REO 

bygg AS. Planen er utarbeidet i samarbeid med Berntsen Plan og Oppmåling og SG 

Arkitektur. 

 

Området som reguleres er avsatt til bolig. Området er sentrumsnært og sørvest-vent. 

Forslaget legger opp til en boligtype og utnyttelse som er i samsvar med omkringliggende 

tomter, men innebærer nedbygging av en frukthage som skaper et visuelt grøntareal i 

området. Ved varsel om oppstart kom det bl.a. merknader i forhold til naboers solforhold, 

stedets karakter, trafikksikkerhet og støy.  

 

Rådmannen anser at endringen av områdets karakter er akseptabel og ser planforslaget som 

en naturlig følge av ønsket om fortetting i sentrumsnære områder. 



 
 

Innledning / bakgrunn 
Eiendommen Ringveien 10 foreslås regulert til tre eneboligtomter. På eiendommer er det tre 

gårds og bruksnummer, men inndeling av tomter er ikke gjennomført tidligere. Oppdeling 

av tomten ble først forsøkt som bygge/delesak, men på grunn av nye føringer om 

tomtedeling og naboprotester til søknaden har det blitt nødvendig å regulere eiendommen. 

 

 
Beskrivelse av saken 
Eiendommen som reguleres er på 1925 kvm. Størrelsen på omkringliggende tomter er rundt 

600 kvm.  

Forslagstiller har selv varslet oppstart av planarbeidet og har som følge av merknader fra 

naboer tilpasset prosjektet for å redusere ulempe for disse.  

Arealene som ønskes fradelt er i dag frukthage. Terrenget skråner jevnt nedover fra 

Ringveien til Myrveien. 

Atkomst til boligene blir via Myrveien. Dette er en boliggate uten gjennomgangstrafikk og 

det er gangvei fra krysset der Myrveien møter Ringveien inn til sentrum.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Området er i dag regulert til bolig og forslaget medfører dermed ingen endring av formål. 

 

Juridiske forhold  
Gjeldende reguleringsplan i området er plan nr 15 SV Norderhov. Dette er en eldre plan som 

delvis overstyres av kommuneplanen. Planforslaget vil ved vedtak erstatte eksisterende 

reguleringsplan for området den omfatter. 

 



Tidligere behandlinger og vedtak 
Forslagstiller meldte selv oppstart av planarbeidet. 

Til oppstarten kom det inn 9 innspill/merknader. Merknadene er gjengitt i planbeskrivelsen. 

 

Sammendrag av innspill: 

 

Ringerikskraft 

Leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner i området. 

Ønsker å bli holdt informert videre i saken. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

 

Jernbaneverket 

Viser til at bebyggelse nær jernbane er utsatt for støy, rystelser og strukturlyd m.m. Ber om 

at det tas hensyn til økt fremtidig togproduksjon og at offentlige krav og forskrifter 

overholdes. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Mener jernbanene ikke medfører negative konsekvenser på grunn av avstand og 

høydeforskjell. Forslagstiller tar likevel hensyn til JBV`s ønsker i planbestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslagstiller har dokumentert gjennom støyanalyse at anbefalingene i T-1442/12 kan 

overholdes ved bygging på tomta. Det er også i forslag til bestemmelser § 1.2.2 tatt inn krav 

om dokumentering av støyforhold for valgt bygningstype ved byggesøknad. 

 

Buskerud Fylkeskommune 

Påpeker at stadig fortetting av store hager da den opprinnelige karakteren i området vil gå 

tapt. Motsetter seg ikke tiltaket men gir følgende anbefalinger til kommunen i saken: 

Sette krav til plassering, volum og utforming 

Vurdere fjernvirkning og silhuett 

Stille krav til tiltaket for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de 

naturgitte, jamfør plan- og bygningsloven § 29-2 

Ber videre om at kommunen opplyser om varslingsplikten i bestemmelsene. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Mener silhuett og fjernvirkning blir liten ettersom andre bygg ligger høyere i terrenget og at 

bebyggelsen volummessig tilpasser seg øvrig bebyggelse. 

Forslagstiller har åpnet for pulttak for å bedre terrengtilpassing og for å ta hensyn til 

naboforhold vedrørende sol og utsikt. 

Tar inn bestemmelse om varslingsplikten.  

 

Rådmannens kommentar: 

Valg av pulttak vil i noen grad bryte med omkringliggende bebyggelse. Rådmannen anser 

imidlertid at tilpasningen i landskapet og til omkringliggende bebyggelse, både 

volummessig og i høyde, er god.  

 



 

Fylkesmannen i Buskerud 

Påpeker følgende tema som må vurderes: 

Lekemuligheter for barn. Trafikksikkerhet med vekt på gående og syklende.  

Universell utforming 

Landskapshensyn 

Oppfølging av prinsippene i naturmangfoldloven §8-12 

Vurdering av støyforhold etter T-1442/2012. 

Vurdering av krav om tilknytning til vannbåren varme. 

  

Forslagstillers kommentar: 

Viser til planbeskrivelsen  i forhold til ivaretakelse av barn og unge universell utforming, 

landskap, naturmangfold, støy og klima og energi. Viser til at fremføring av vannbåren 

varme ikke vil være økonomisk forsvarlig for kun 2 nye boliger. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslaget legger opp til at areal til lek skal sikres på egen tomt. Myrveien der de foreslåtte 

nybyggene vil ha atkomst, har ikke gjennomgangstrafikk og det er gangvei fra krysset 

Myrveien møter Ringveien og inn til sentrum. I forhold til landskapshensyn vil valg av 

pulttak kunne bryte noe med nærliggende bebyggelse, men innpassingen i terrenget og 

bygningenes størrelse i forhold til omkringliggende bebyggelse anses å være god i forslaget. 

Forslagstiller har vurdert eiendommen i forhold til naturmangfoldlovens §8-12. Rådmannen 

anser at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at utnyttelse av eiendommen ikke vil ha 

uakseptable konsekvenser for naturmangfoldet. Det anses derfor ikke at det er rimelig grunn 

til at føre-var prinsippet skal gjøres gjeldende i denne saken. 

 

Eivind Bjørntvedt 

Grunneier GNR: 49/23 

Ønsker at boliger på planområdet skal bygges sammen og sentreres på tomta for å redusere 

skygge på nabotomt. 

Mener forslag vil medføre tap av ettermiddagssol på balkong og bygg og at dette vil 

redusere brukskvaliteten og verdien av eiendommen. Ber videre om at planen regulerer 

maks kotehøyde. 

 

Forslagstillers kommentar 

Mener påstand om tap av sol er noe overdrevet og viser til soldiagram. Viser til at solforhold 

ikke er en rettighet man kan forvente å beholde uendret i et sentrumsnært boligområde. 

Forslagstiller viser videre til at merknadsstillers eiendom også er fradelt en tilsvarende 

eiendom og at arealet av disse er mindre enn foreslåtte tomter. Forslagstiller har likevel 

senket terrenghøyden, takvinkelen og trukket bygningen lengre fra nabogrensa for å 

imøtekomme merknadsstiller. 

 

Rådmannens kommentar 

Bjørntvedt`s eiendom ligger litt lavere og øst for planområdet. Rådmannen anser at 

eiendommen derfor vil bli negativt berørt som følge av forslaget. Rådmannen anser likevel 

at forslagstiller har gått langt for å imøtekomme merknaden og at forslaget er akseptabelt. 

Forslagstiller vil kunne rive eksisterende bygning på tomta og bygge denne 4 meter fra 

naboeiendom med mønehøyde 9 meter etter gjeldende kommuneplan. Dette ville gitt 



vesentlig større ulempe enn foreslått regulering der mønehøyde er satt til 7,5 meter og 

bygningen er trukket lengre fra eiendomsgrensa.  

 

Arvid Wikstrøm 

Etter fullmakt for Helge Jørgensen Gnr 49/13 

 

Ønsker at forslaget reduseres til en ekstra bolig som plasseres midt på tomta. Mener 

ytterligere oppdeling vil bidra til å redusere det åpne preget i området. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ser ikke at forslaget gir negative konsekvenser for eiendommen da denne ligger slik at sol 

og utsikt mot syd og vest ikke berøres i særlig grad. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslaget innebærer at bebyggelsen i planområdet vil ligge lavere enn bebyggelsen på Gnr 

49/13 og Rådmannen anser at forslaget i svært liten grad berører eiendommen negativt.  
Rådmannen anser at planområdet er et bynært areal som må forventes å bidra i 

fortettingsbehovet til Hønefoss. 

 

Teknisk 

Ønsker å komme tilbake til standard når eksisterende anlegg er vurdert nærmere. Gjør 

oppmerksom på mulig krav om brannvannstest og at overvannshåndtering vurderes. 

Informerer om at det kan bli stilt krav om utbedring av kryss samt at avkjørsler med 

tilhørende frisiktsoner må sikres. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Eksisterende vannledning, 100mm støpejern antas sammen med høydeforskjell til 

høydebasseng på Høyby å gi gode forhold. Overvann føres til terreng og ned til grøft, noe 

som antas å ikke gi store endringer fra dagens situasjon. 

 

Rådmannens kommentar:  

Før 2.gangs behandling må bestemmelser om frisiktsoner tas inn i tråd med krav fra teknisk. 

Det må gjøres nærmere vurderinger av konsekvensene for teknisk infrastruktur som følge av 

planforslaget og konklusjonene fra dette arbeidet må innarbeides i bestemmelsene før 

sluttbehandling. 

Ellers ingen kommentar. 

 

Byggesak 

Tiltakshaver bør vurdere muligheten for avbøtende tiltak for å imøtekomme nabo ved 

fastsettelse av kotehøyde og takform, Parkering må vises. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Anser at forslaget som legges fram svarer på disse spørsmålene. 

 

Rådmannens kommentar 

Forslagstiller har justert planforslaget, men det er ikke fastsatt kotehøyder. Fastsettelse av 

kotehøyde vil kunne gi større forutsigbarhet forutsatt at plasseringen av bygningene låses. 

Dette stiller krav til at utformingen av boligene er avklart og det vil derfor være 

hensiktsmessig å endre bestemmelsene før 2.gangs behandling. 



 

Barnerepresentanten/miljøretta helsevern 

Opptatt av trygg skolevei og trafikksikkerhet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Deler av Myrveien er blindvei med forholdvis få boliger og 30 km fartsgrense. Fra planlagt 

bebyggelse og frem til innkjøring til Myrveien er det 170 meter. Derfra er det gang og 

sykkelvei til skole, sentrum m.m. 

 

Rådmannens kommentar:  

Ingen kommentar 

 

Økonomiske forhold 
Planen antas ikke å gi økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Behovet for informasjon anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom ordinær planprosess. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Dersom det vedtas å ikke legge forslaget ut til høring og offentlig ettersyn bør det gis 

signaler i forhold til hva som anses som en fornuftig bruk/ oppdeling av tomten eller 

utformingen av bebyggelsen. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at forslaget tilrettelegger for en fornuftig utnyttelse av tomten.  

Eiendommen har tre ulike gårds og bruksnummer. Dette kan være fordi det har vært tanker 

om at tomten skulle kunne deles. Det kan imidlertid ha andre årsaker og rådmannen har 

derfor tillagt dette liten vekt i vurderingen. Størrelsen og formen på tomta gjør det imidlertid 

forsvarlig å dele tomta i tre. 

 

Bebyggelsen planforslaget tilrettelegger for er tilpasset terrenget ved at det er trukket inn i 

skråningen og er i samme størrelse som omkringliggende bebyggelse. Områdene rundt 

planområdet er et etablert boligområde med bebyggelse fra ulike perioder. For å 

imøtekomme merknader fra naboer og bedre utsikt/solforhold for disse har forslagstiller 

åpnet for å fremme forslaget med føringer om pulttak. Dette kan bryte noe med 

omkringliggende bebyggelse, men rådmannen anser at variasjonen i eksisterende bebyggelse 

gjør bruddet mindre markert. Forslag med saltak anses foretrukket fra forslagstillers side, 

men dette vil medføre noe større ulempe for naboer i form av tap av sol/utsikt.  

 

Rådmannen har forståelse for naboers motvilje mot å fortette området og mot tap av 

sol/utsikt. Rådmannen anser at forslagstiller har gjort grep for å tilpasse bebyggelsen for å 

redusere ulempe for naboer i forhold til opprinnelig forslag. Det vil etter gjeldende 

regulering være anledning til å rive eksisterende hus og bygge nytt slik at ulempe for 

naboeiendommer blir større enn reguleringsforslaget legger opp til. 

Planforslaget gir mulighet for valg av saltak eller pulttak. Dersom det er ønske om å gi 

klarere prioritering av solforhold for nabo eller tilpasning til omkringliggende bebyggelse 

kan dette presiseres. 



 

Trafikkforholdene for eksisterende bygning i planområdet, Ringveien 10, er uheldige. Det 

bør derfor ses nærmere på hvordan dette kan løses frem mot sluttbehandling. På grunn av 

stigning på tomta anses avkjøring til Myrveien problematisk.  

 

Vedlegg 
1. Plankart 

2. Bestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Soldiagram 

5. Utredning av trafikk/støy 

6. Vurdering av støy 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr. 0605_402 ”Ringveien 10” gnr.49 bnr.10,17 og 18. 
 
1. gangs behandling 
 

1.gangs behandling i planutvalget xxx, sak xxx/xxx 
Offentlig høring xxxx-xxx 
2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 

Reguleringsformål 
 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg    

Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse 
 
 

2. Hensynssone  
     Sikringssone- frisikt 
 
FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

§ 1. Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5,nr.1) 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg- frittliggende boligbebyggelse 

1. Formål 
Område B1 kan nyttes til formål byggeområde, underformål frittliggende småhusbebyggelse 
 
2. Utnyttingsgrad 
Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt 
på plankartet (30%). I B1 skal dette være inklusive nødvendige parkeringsplasser i hht 
kommunal forskrift.  
 
3. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer. Byggegrenser er vist på plankartet. 

4. Garasje 
Garasjer kan ha areal inntil 50 m2 BYA inklusiv bod. Garasjen skal være tilpasset bolighuset på 
tomta med hensyn til materialer, form og farger.  
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5. Garasjeplassering 
Garasje på tomtene i B1 kan plasseres inntil 1,0 m fra vei forutsatt at garasje og adkomst ligger 
parallelt med veien. Ved adkomst direkte inn fra vei skal avstanden til vei være minst 6 meter. 
Fra øvrige grenser skal garasjer plasseres i en avstand på minimum 1,0 m.  
 
6. Ekstra boligenhet 
I området B1 kan det bygges eneboliger med utleiedel. Den ekstra boligenheten kan ha 
bruksareal (BRA) på inntil 65 m2. 
 
7. Byggehøyde 
Innenfor B1 skal maksimal byggehøyde for gesims være 5,5 m og for møne 7,5 m over planert 
terrengs gjennomsnittsnivå.  
 
8. Takform og takvinkel 
I området B1 kan bygningene ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15 og 27 grader. 
 
9. Universell utforming. 
Byggverk og uteområder som skal være i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle 
mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle 
tilpasninger eller hjelpemidler. 
TEK 10 skal ivaretas på dette området 
 

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg- Felles bestemmelser for alle boliger. 
 
1. Byggesøknad 
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: Husplassering, tilpasning til omgivelsene, 
planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, utnyttelse av ubebygd areal, samt dokumentasjon på 
ivaretakelse av støykrav og eventuelle støytiltak, jf. § 1.1, pkt. 10. 
Tiltak mot radon skal også dokumenteres. 
 
2. Støytiltak 
Støyforhold skal være i tråd med T-1442/2012. 
Støyfaglig utredning skal danne grunnlag for igangsettingstillatelse. Utredningen skal belyse 
innendørs og utendørs støynivåer ved valgt løsning, samt at det skal legges vekt på at alle 
boenheter får en stille side, og tilgang på egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 
støyforhold. 
 
3. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. 
 
 
4. Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredede kulturminner, må 
arbeidet straks stanses, og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. 
Kulturminnelovens §8, 2.ledd. 
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§ 2. Hensynssoner(PBL § 12-6 nr.5) 

§ 1.1 Sikringssone- frisikt 
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på reguleringsplanen. 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Bygg, 
anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 
  
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

§ 3. Rekkefølgebestemmelser 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger innen reguleringsplanen før støytiltak er 
gjennomført som beskrevet i T1442/2012. 



Planbeskrivelse (med utg.pkt. i  MDs veileder ”Reguleringsplan”)                            1.gangs behandling 
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Planbeskrivelse Ringveien 10, Hønefoss 
”Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse…”,  
jf. pbl § 4-2, første ledd 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

 
PLANBESKRIVELSE 

for 0605-402 Ringveien 10, Hønefoss 
 

Utarbeidet av Berntsen Plan & Oppmåling AS,  dato 21.04.2014 
  

1. Sammendrag 

 

2. Bakgrunn 

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen er å regulere en del av en gammel plan over 

Myrveien som ikke gir godt nok grunnlag for ønsket utnyttelse av eiendommen gnr. 49 

bnr. 10, 17 og 18.  

2.2 Hovedintensjonen i planen er å bygge 2 nye eneboliger i tillegg til eksisterende 

bolig. Pga skriv fra Miljøverndepartementet av 11.01.2013 der det informeres om regler 

for oppdeling av flere eiendommer fra eksisterende eiendom innenfor eksisterende 

planområde, ble det fra Ringerike kommune fremmet krav om regulering for å kunne 

foreta fradeling. Tidligere ble det praktisert at tomter kunne fradeles med dispensasjon, 

men uten full regulering. Dette var tidligere gjennomført for eiendommen i øst der 

gnr.49 bnr.225 ble fradelt gnr. 49 bnr. 23. 

2.3 Forslagstiller er REO bygg AS v.Trond Jørgensen som også er eier av eiendommen. 

Plankonsulenter er Trond Berntsen og  Kristian Aalberg i  

Berntsen Plan & Oppmåling AS. Kontaktperson er Trond Berntsen 

2.4 Det har tidligere blitt søkt om fradeling, samt bygging av 2 eneboliger uten 



Planbeskrivelse (med utg.pkt. i  MDs veileder ”Reguleringsplan”)                            1.gangs behandling 
               

 3

regulering, saksnr. 1343-59-3. Svaret fra kommunen i anledning saken var at det måtte 

lages en reguleringsplan over området, og saken ble lagt tilside i påvente av dette. 

2.5 Utbyggingsavtaler- kan ikke se noen behover i denne saken. 

2.6 Krav om konsekvensutredning. Denne saken er av svært lite omfang, og det er ikke 

behov for konsekvensutredninger. Det er laget en enkel ROS analyse for alle gjeldende 

forhold.  

2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner: 
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3. Planprosessen
3.1Medvirkningsprosess,varselomoppstart:
Varslingvedbrevogannonseble foretatt10.02.2014medfrist for tilbakemelding
21.03.2014.
Alle naboeri områdeti hht liste motattfra Ringerikekommuneble varslet.

I tillegg ble følgendeoffentligeetatervarslet:
RingerikekommunePlanavdelingen
Fylkesmanneni Buskerud,PB 1604,3007DRAMMEN
BuskerudFylkeskommune,Regionalavdelingen,Haugesgate89,3020Drammen
Ringeriks-kraftAS, Serviceboks22,3504HØNEFOSS
Telenor,Servicesenterfor nettutbygging,Pb.7150, 5020Bergen
StatensVegvesenRegionSør,serviceboks723,4808Arendal

Merknadererkommentertoggjengitt i beskrivelseunderpkt.9

4. Planstatusog rammebetingelser(medvekt på avvik fra overordnet plan)

4.1Overordnedeplaner:

• Kommuneplanensarealdeldereiendommenligger somboligeiendom

4.2Gjeldendereguleringsplaner:15S-V Norderov.Planenergammel,og tilfredstiller

ikke dagenskrav.Eiendommener i denneplanregulerttil boligformål.

4.3Tilgrensendeplaner:Ingentilgrensendeplaneravnoeslag.

4.5Statligeplanretningslinjer/rammer/føringer,bl.a:

I forbindelse med planarbeidet har rikspolititske retningslinjer og bestemmelser vært vurdert i
hht følgende:

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Retningslinjene er ment å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det settes krav til at planlegger skal
ivareta arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og
unge er berørt.
Denne planen omfatter kun et lite areal, og det legges opp til 2 nye tomter med eneboliger der
lek vil foregå på egen eiendom.
De nye tomtene har forbindelse til Myrveien som er et rolig boligstrøk med lite trafikk, og
gangvei ned til sentrum av Hønefoss fra det sted der Myrveien munner ut i Ringveien.

Rikspolitiske retningslinjer for samord net areal- og transportplanlegging.

Retningslinjene skal ivareta statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, og
nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.
Boligområdet ligger i gangavstand til Hønefoss sentrum og er ikke avhengig av offentlig
kommunikasjon. Kommuneplanen går inn for fortetting i slike strøk for å spare miljøet for
forurensing.
Det bygges moderne og godt isolerte boliger i hht dagens standard for energibesparelse.
Det satses også på å etablere et estetisk og godt bomiljø som vil passe de fleste
befolkningsgrupper.
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Universell utforming

Skal hindre forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Området er svakt skrånende og lett tilgjengelig. Det er derfor ikke problemer å

tilrettelegge området for person er med nedsatt funksjonsevne.

Boligene blir tilpasset i hht krav om universell utforming.

5. Beskrivelseav planområdet, eksisterendeforhold

5.1Beliggenhet

• Beliggenhet– Arealeter beliggendeomtrentmidt i Myrveienmedgrensetil

Ringveieni nord,og Myrveieni syd.Mot vestog østerdeteksisterendeboliger.

Arealeter på

ca.2 daa

5.2All arealbruki områdeter boligformål.

5.3Stedetskarakter-Boligenei områdeter av variabelkarakterfra eldrebebyggelsetil

ny bebyggelse.

5.4Landskap–Landskapetbestårav eksisterendehage,og erskrånendefra Myrveien

og opptil Ringveien.Solforholdeneergodefra sydog tilfredstillendefra vest.Det

finnesingenspesielleestetiskeog kulturelleverdieri områdetsommåivaretas.

Områdetharheller ikke kulturminner,kulturmiljø, naturverdier,rekreasjonsverdier

eller landbruksommåivaretas.

5.5Trafikkforhold- Adkomstentil de2 nyeboligeneblir fra Myrveien.Myrveiener

kommunalvei medlite trafikk. Adkomstenfra beståendebolig blir somtidligerefra

Ringveien.Det er ikke noespesiellfarefor ulykkessituasjoneri området.

5.6Sosialinfrastruktur-Områdetsoknertil Eikli skole.Skolenvil hakapasitetfor enså

liten økningav barnsomdetteeventueltvil medføre.Det er ogsåplaneromendringav

skolekretser,byggingav nyeskoler.Å si noeomdetteer ikke mulig. Det finnesflere

barnehageri områdenerundtMyrveien.

5.7Universelltilgjengelighetergodi området

5.8Tekniskinfrastruktur

• Vannogavløper utbygdog harkapasitet

• Energiforsyningog alternativenergi,fjernvarmem.m-RingeriksKraft harnettog

trafo i områdetsomharkapasitettil 2 nyeboliger.Alternativenergii form av

fjernvarmeer ikke utbygdi området.
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5.9 Grunnforhold- Hele området ellers er bygd ut med boliger. Det er ikke kjent av 

utbygger at området skulle ha spesielle problemer med stabilitet eller rasfare.  

Det ligger heller ikke ledninger i grunnen som er til hinder for utbygging. 

5.10 Støyforhold- Området ligger i god avstand fra større hovedveier, og har også god 

avstand til jernbane sett i støysammenheng. Det er utført støyberegning for arealet, og 

det er dokumentert at det ikke er behov for tiltak 

5.11 Luftforurensing- er ikke noe problemer i nærområdet. 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk- 1 eksisterende enebolig med bileilighet og 2 nye innen området. 

6.1.1 Reguleringsformål- Det legges opp til frittliggende småhusbebyggelse som 

hovedformål. Eventuelt deler av offentlig trafikkareal (skråning/ grøft), og deler av 

offentlig veg.  

6.2 Da denne planen pga Miljøverndepartementets oppfatning av dispensasjoner i eldre 

planer vil omfatte et lite område, så må en ta ei vurdering av hva som skal tas med i 

planen. I tillegg til selve boligtomtene kan det vurderes om det fra kommunalt hold er 

ønske om regulering av arealer til midt i vei for Ringveien og for Myrveien. 

6.3 Reguleringsformålene for boliger, samt bebyggelsens plassering går klart frem av 

vedlagte kart utformet av Arkitekt Ketil Myrseth. Bebyggelsens utforming vil bli 

endelig fastlagt i senere byggesak. 
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6.3.1 Bebyggelsens høyde for de nye boligene skal i hht planbestemmelser ha 

gesimshøyde 5,5m og mønehøyde 7,5m 

6.3.2 Utnyttelsen angis til %BYA= 30%  

6.3.4 Antall boliger er totalt 3 stk- med anledning til utleiedel på inn til 65 m2 BRA 

6.5 Parkering vil foregå på egen grunn i hht kommunal norm for parkeringsdekning 

6.6 Tilknytning til infrastruktur  

6.7 Trafikkløsning er avkjøring til Ringveien for eksisterende bolig og til Myrveien for 

de nye boligene 

6.8 Tilgjengelighet for gående og syklende er god med gangavstand til Hønefoss 

sentrum. 

6.9 Universell utforming –bolig og adkomst utformes universelt. 

6.10 Uteoppholdsareal tillegges den enkelte tomt 

• Lekeplasser- Det lages ikke felles lekeplass da det her er snakk om kun 2 nye tomter 

og 1 eksisterende der hver tomt har en utnyttelse på 30% BYA, og det da vil bli 

tilfredstillende plass til uteaktiviteter på den enkelte tomt. I gangavstand fra tomtene 

finnes det for øvrig lekeplass med trygge gangforhold for barn. 

• Arealstørrelse- tomta som reguleres til boligformål er på 1913 m2.  
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• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse er ivaretatt i hht arkitekt Myrseths 

tegninger. 

6.11 Landbruksfaglige vurderinger- ikke behov. 

6.12 Kollektivtilbud- Ikke behov 

6.13 Kulturminner- Finnes ikke da dette er gammelt areal som er hage, og tidligere 

arrondert med gravemaskin. 

6.14 Sosial infrastruktur  

6.16 Vann og avløp ligger i Myrveien, og føres rett opp til de planlagte boliger. 

6.17 Avfallshenting  blir i hht krav fra HRA 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS- Se egen ROS Analyse 

6.19 Rekkefølgebestemmelser i hht endelige planbestemmelser. 

 

7. Konsekvensutredning 

7.1 Det er avklart med kommunen at det ikke er behov for konsekvensutredning pga 

planens omfang og omgivelser. 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. 

Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt 

retningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, 

miljø eller samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. 

8.1 Overordnede planer- Ingen konsekvenser. 

8.2 Landskap- Tomta som er stor endres til bruk for 3 boliger. Dette er en fortetting av 

bynære strøk som er ønsket av kommunen. 

8.3 Stedets karakter endres ikke i nevneverdig grad da det er boliger av varierende 

karakter i området. 

8.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven. 

Naturmangfoldloven skal vurderes i forhold til følgende hovedgrupper: 
 
Økosystem: Et mer eller mindre velavgrenset og ensartet natursystem der samfunn 
av planter, dyr, sopp og mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det 
ikke-levende miljøet 
 



Planbeskrivelse (med utg.pkt. i  MDs veileder ”Reguleringsplan”)                            1.gangs behandling 
               

 10

Naturtype: Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de 
miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, 
åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster. 
 
Art: etter biologiske kriterier bestemte grupper av levende organismer. 
 
Hva mener vi med verdifullt naturmangfold? 
Når vi omtaler verdifull natur eller verdifullt naturmangfold, mener vi i denne 
veilederen særlig: 
• Naturtyper Norge har et særlig ansvar for. 
• Naturtyper det er knyttet internasjonale forpliktelser til. 
• Naturtyper som framgår av DN-håndbok 13-2007 (Kartlegging av naturtyper – 
verdisetting  av biologisk mangfold) og DN-håndbok 19-2007 (Kartlegging av marint 
biologisk mangfold). 
• Arter Norge har et særlig ansvar for, som endemiske arter og ansvarsarter. 
• Arter det er knyttet internasjonale forpliktelser til. 
 
Området som er under regulering består som tidligere nevnt av enebolig med hage. Slik 
sett berører ikke planen noen form for natur.  
Tilsvarende hagearealer finnes det mange av, og en taper ingen viktig biotop. Således 
har det ingen negativ konsekvens om arealet bygges ut. 
Det er allikevel foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i 
Artsdatabankens artskart at tiltaket ikke berører natur. Det er også søkt på 
Miljødirektoratets base. 
 
Det er ikke registrert noen form for økosystem, art eller naturtype som er til hinder for utbygging. 
 

 

9. Innkomne innspill 

9.1 Merknader (sammendrag av merknadene gjengis her eller tas inn som vedlegg til 

planbeskrivelsen) 
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Arvid Vikstrøm på vegne av Helge Jørgensen, gnr. 49 bnr.13 

 

 

 

 

Kommentarer: 
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 Utbyggers ønske er å utnytte tomta med 3 boliger. Utbygger ønsker en utnyttelsesgrad 

på 30% BYA, som ikke er stor utnyttelse i bynære strøk. Nabotomta 49/13 har 

tilnærmet samme utnyttingsgrad da denne tomta bare er litt over 1/3 av størrelsen til 

49/10,17 og 18. Opprinnelig er denne eiendommen 3 eiendommer, men ut fra 

dokumenter er det umulig å fastslå med sikkerhet for hvordan de enkelte tomter så ut 

opprinnelig. 

 Innenfor tettbygde strøk er det alltid et ønske fra eksisterende boliger om at ikke noe 

endres slik at de eksisterende boliger får mindre sol eller utsikt. Vi gjør oppmerksom på 

at det ikke er noen lovfestet rett til å beholde utsikt og sol for alltid. Unntakene er de 

tilfeller en overskrider diverse tålegrenser innen de enkelte områder. I dette tilfelle 

ligger det regulerte området mot vest, og vil ikke miste sol hverken mot syd eller vest. 

Utsikten som er mot syd vil heller ikke berøres. Vi kan derfor ikke se at utbyggingen 

gir negative konsekvenser som gjør at innspillet bør tas til følge. 
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Eivind Bjørntvedt 
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Kommentarer til Eivind Bjørntvedt. 

 Utbygger har vært i kontakt med Bjørntvedt for å komme frem til ei løsning som tar 

hensyn til Bjørntvedts meninger. 

 Bjørntvedt mener at byggene som er planlagt vil blokkere fullstendig for 

ettermiddagsolen på balkong og bygg. Det er utarbeidet soldiagram for området som 

viser at dette ikke er tilfelle. Som tidligere nevnt er solforhold  ikke en rettighet en kan 

påberope seg  til all tid. Når en bor i tettbygd strøk må en kunne påregne at det bygges i 

området. Det er viktig med sentrumsnær bebyggelse sett ut fra et miljøhensyn, samt at 

en utnytter eksisterende infrastruktur. I området er det planlagt 2 nye boliger i tillegg til 

eksisterende bolig. 

 I siste skisse fra arkitekt Myrseth er det vist boliger med gesimshøyde på 5,4 m og 

mønehøyde på 7,5 m. I tillegg er boligen trukket vesentlig lengere bort fra Bjørntvedts 

eiendom enn hva som er normal avstand til nabogrense. 

 Det kan ellers opplyses at 49/225 ble fradelt 49/23 uten krav om reguleringsplan til 

tross for at det lå en eksisterende plan til grunn. Tomtene er på henholdsvis 545m2 og 

561 m2. Det vil si at 49/10,17 og 18 er hele 807m2 større enn samlet areal på 49/23 og 

225. 

 Dette vil igjen si at nabotomtene i øst har en vesentlig større utnyttelsesgrad enn det 

som er planlagt på 49/10,17 og 18. 

 Bjørntvedt er allikevel imøtegått med at terrenghøyder er senket i forhold til 

opprinnelig forslag, samt at takvinkelen er senket. 

 

Ringeriks-Kraft 

 Det påpekes at Ringeriks-Kraft har nett i området, og at de holdes underettet om den 

videre saksgangen av hensyn til endringer av nett og trafo. 
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Buskerud Fylkeskommune 
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Buskerud Fylkeskommune 
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 Hadde forespørsel fra Mathias Nome Hemsen i Buskerud Fylkeskommune via mail der 

jeg forklarte at det var planlagt 2 nye eneboliger i tillegg til den eksisterende. Dette var 

25.02.2014. Etter dette Hørte jeg ikke mer fra BFK før 22.04.2014. De beklaget at det 

ved en feiltagelse ikke var sendt ut brev, men jeg ba om at de allikevel oversendte brev 

slik at vi fikk det med. 

 De har ingen innvendinger i saken, men ber om at kommunen setter visse krav i hht sitt 

brev om hva kommunen bør vektlegge ved utbyggingen. (Se brev) 

 De ønsker ellers at det tas med et punkt i planbestemmelsen om automatisk fredede 

kulturminner. Dette er vanlig å ha med, og vi har satt dette  inn i bestemmelsene. 

Andre punkter: 

Siluett og fjernvirkning-  

Andre bygg ligger høyere i terrenget. De nye byggene vil ligge inn i terrenget med 

bakken som bakgrunn. Volummessig tilpasser byggene seg til øvrig bebyggelse. Det 

finnes både større og mindre bygg i nærområdet. Utformingen til eksisterende 

bebyggelse er også variert, og således vil ikke planlagt bebyggelse skille seg negativt 

ut. 

Type bebyggelse er valgt ut fra ønske om å få hensiktsmessige og tidsriktige hus. 

Pulttak er valgt for å bedre terrengtilpassing, samt ta bhensyn til naboforhold 

vedrørende sol og utsikt. 
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Jernbaneverket. 
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Kommentarer til Jernbaneverket. 

 Jernbaneverket har ingen negative kommentarer, men påpeker at planprosessen 

ivaretar, støv, støy, rystelser, vibrasjoner , og strukturlyd. 

 Fra nærmeste bolig vil det være ca.85 m til jernbanesporet. Fra husrekken på nedsiden 

er det ca.47 m. Boligene på 49/10,17 og 18 har dobbelt så lang avstand til jernbanen 

som de eiendommer som grenser inn til jernbane. Disse boligene vil også bli liggende 

vesentlig høyere enn jernbanelinjen. Jernbaneverkets krav er vurdert i forbindelse med 

støyberegningen, og det fremkom ingen negative konsekvenser. 

Ved en fremtidig ny Bergensbane er det også liten sannsynlighet at denne legges i 

denne trase. Men det tas allikevel hensyn til Jernbaneverkets ønsker i 

planbestemmelsene. 
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Fylkesmannen i Buskerud 
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Kommentarer til Fylkesmannen i Buskerud. 

 Fylkesmannen ber i sitt brev om at forhold til barn og unge, universell utforming, 

landskap, naturmangfold, støy, klima og energi blir ivaretatt.  Jeg viser da til vår 

informasjon i planbeskrivelsen, samt ROS analyse at dette blir ivaretatt. 

 Alternative energikilder i området finnes ikke. Denne planen omfatter kun 2 nye 

boliger, og det vil ikke være økonomisk forsvarlig å legge frem vannbåren varme for 

disse 2.  

 

9.2 Annet 

 Andre offentlige etater som er varslet, men som ikke har gitt tilbakemelding er: 

 Telenor, servicesenter for utbygging 

 Statens Vegvesen Region Sør 

 Vi antar at årsaken til at vi ikke har hørt noe fra disse er at tiltaket ikke berører disse i 

nevneverdig grad, da dette er en plan av svært lite omfang. 

Ringerike kommune v. teknisk: 

Ønsker å komme tilbake når standard på eksisterende anlegg er vurdert nærmere. 

Påpeker mulig test av brannvannsdekning.  

Kommentar: Vannbassenget ligger oppe på Høyby, og det har stor høydeforskjell. 

Vannledningen i Myrveien er 100 mm støpejern. Dette vurderer vi til å være meget bra. 

Overvannshåndtering- Alt overvann føres til terreng og ned til grøft ved vei. Dette vil 

ikke endres vesentlig i forhold til i dag da det ikke er snakk om asfaltering av store 

plasser. 

Byggesak: Tiltakshaver bør vurdere muligheter for avbøtende tiltak for å imøtekomme 

nabo. Fastsettelse av kotehøyde, vurdering av takform bør sees nærmere på. Parkering 

må vises. 

Alt dette er utført av arkitekt. Takform og høyder er senket for å ta hensyn. Huset er 

flyttet lengere bort fra nabo for å ta hensyn til innspill fra nabo. Viser for øvrig her til 

våre kommentarer til naboers innspill. 

Barnevernrepresentanten- miljøretta helsevern: Opptatt av trygg skolevei og 

trafikksikkerhet. 

Deler av Myrveien er en blindvei med forholdsvis få boliger og 30 km fartsgrense.  

Fra planlagt bebyggelse og frem til innkjøring til Myrveien er det 170 meter. Derfra er 

det gang og sykkelvei til skole, sentrum mm.  
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Lekearealer: På tomtene er det god plass til lekeaktiviteter. Vedlagte kart viser også 

andre muligheter i området rundt Myrveien med avstander. 

Universell utforming: Viser til Reguleringsbestemmelsene § 1-1-9 

Landskapshensyn: Viser til punkt 8 i beskrivelsen der dette er vurdert i hht 

naturmangfoldsloven. 

Støyforhold: Er beskrevet tidligere. Støyberegning er utført, og dette har ingen negative 

konsekvenser for området. 
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10. ROS Analyse 

Ringveien 10  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse for 
reguleringsplan Ringveien 10  
Utgave: 1  
Dato: 21.04.2014 
 
DOKUMENTINFORMASJON  
Oppdragsgiver:  REO Bygg AS 
Rapportnavn:  Risiko- og sårbarhetsanalyse for 

reguleringsplan Ringveien 10 
Utgave/dato:  1 / 2014-04-21  
Arkivreferanse:  0605_XXX 
Oppdrag:  Reguleringsplan for Ringveien 10 
Oppdragsbeskrivelse:  Forslag til reguleringsplan  
Oppdragsleder:  Trond Berntsen  
Fag:  Plan  
Tema  Detaljeregulering 

 
FORORD  
Berntsen Plan & Oppmåling AS har vært engasjert av REO Bygg AS v.Trond Jørgensen for å 
bistå i arbeidet med reguleringsplan for Ringveien 10, Hønefoss 
ROS-analysen er å anse som et vedlegg til reguleringsplanen.  
Hønefoss 14-04-21 
 
 
INNHOLDSFORTEGNELSE  
1 Innledning ................................................................................................................... 1  
1.1 Om ROS- analyser .................................................................................................. 2  
1.2 Metodikk .................................................................................................................. 2  
2 Om tiltaket .................................................................................................................. 3  
2.1 Dagens situasjon ..................................................................................................... 3  
2.2 Planens formål ........................................................................................................ 3  
2.3 Risikoelementer i anlegget ...................................................................................... 3  
3 Analysen ..................................................................................................................... 3  
3.1 Innledning ................................................................................................................ 3  
3.2 Risikovurdering .........................................................................................................9  
3.3 Tiltaksvurdering …………………………………………………………………………..10 
 

1 INNLEDNING  
Reguleringsplan for Ringveien 10 omfatter frittliggende boligbebyggelse med 3 boliger. 
Hensikten med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å kartlegge mulige uønskede 
hendelser, konsekvenser av disse, og å foreslå tiltak. ROS- analysen omfatter følgende 
temaer som er utredet gjennom delutredninger i reguleringsplanens konsekvensutredning. 
Temaene omfatter både anleggsfase og etablert fase. Temaer er: 
- trafikk og atkomst - støy - vann og avløp  
-grunnforhold - kulturminner - landskap og estetikk  
ROS- analysen er basert på ”veileder for kommunale risiko og sårbarhetsanalyser” utgitt av 
Direktoratet for Sivilt Beredskap i 1994 og Systematisk samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid i kommunene (2001).  

1.1 Om ROS- analyser  
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Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS- analyser) er et verktøy kommunale og private aktører kan benytte 
for å kartlegge risiko og sårbarhet forbundet med uønskede hendelser. 
Uønskede hendelser er hendelser som medfører tap av verdier, deriblant menneskers liv og 
helse, miljø, materielle verdier, funksjoner, samfunnsverdier eller omdømme. ROS- analyser 
kan utføres både på overordnet nivå, som del av et internkontrollsystem, som en analyse av 
et spesifikt fagområde eller for et geografisk avgrenset område (Fylkesmannen i Rogaland, 
2008). Generell fremgangsmåte for utarbeidelse av risikovurderinger i ROS-analyser er 
beskrevet i NS 5814:2008 ”Krav til risikovurderinger”. En riktig utført ROS- analyse kan bl.a. 
komme til nytte i følgende situasjoner (Fylkesmannen i Troms, 2008):  
 
I kommunens ordinære planleggings- og beslutningsprosesser, deriblant budsjettarbeid, 
arealplanlegging etc.  
 
Som grunnlag for utarbeidelse av kommunens kriseplaner  
 
For å avklare samarbeids- og koordineringsmuligheter mellom kommunen og andre 
offentlige instanser  
 
Som planleggingsgrunnlag for andre myndigheter eller virksomheter  
 
For å dokumentere behov overfor andre offentlige og private aktører  
 
I forbindelse med planlegging og utførelse av beredskaps- og katastrofeøvelser  
 
Som grunnlag for opplæring og kompetanseheving  
 
Det er krav ( Plan- og bygningslovens § 4-3) om utarbeidelse av ROS- analyser for alle 
arealplaner.  

1.2 Metodikk  
Generell framgangsmåte for utarbeidelse av risikovurderinger er beskrevet i NS 5814:2008 
”Krav til risikovurderinger”. Risiko kan i følge NS 5814:2008 defineres som produktet av 
sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse: RISIKO = SANSYNLIGHET х 
KONSEKVENS  
Risikoen forbundet med uønskede hendelser skal så sammenlignes med gitte 
risikoakseptkriterier for å vurdere om risikoen ved en uønsket hendelse bør reduseres. 
Risikoen ved en uønsket hendelse kan reduseres ved å iverksette tiltak som reduserer 
sannsynligheten for og/eller konsekvensen av en uønsket hendelse.  
Prosessen for en risikovurdering som dekkes av NS 5814:2008 er basert på følgende: 
Risikoevaluering  
Risikoanalyse  
Planlegging  
Risikohåndtering  
Dokumentasjon og konklusjoner  
Identifisering av mulige tiltak og deres risikoreduserende effekt  
Sammenlikning med risikoakseptkriterier  
Beskrivelse av risiko  
Analyse av konsekvenser  
Analyse av årsaker og sannsynlighet  
Identifikasjon av farer og uønskede hendelser  
Etablering av systembeskrivelse  
Valg av metoder og datagrunnlag  
Organisering av arbeidet  
Igangsetting, problembeskrivelse og målformulering  
Etablere risikoakseptkriterier  
Definere rammebetingelser 
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2 OM TILTAKET  
2.1 Dagens situasjon  
Området ligger i Myrveien i Hønefoss. 
Planområdet er i alt på 2 daa. Området har adkomst fra Ringveien, og fra Myrveien. Området 
har delvis utsikt mot Tolpinrud. Området har tidligere bestått av en enebolig med bileilighet 
og stor hage. 
For nærmere beskrivelse av planområdet og planlagt arealbruk, vises det til 
planbeskrivelsen. 
 

2.2 Planens formål  
Formålet med planarbeidet er å etablere et område med 3 eneboliger. Tiltakshaver for 
reguleringsplanen for Ringveien 10, er REO bygg AS v.Trond Jørgensen.  

2.3 Risikoelementer i anlegget 
Det vil ikke være annet enn de vanlige risikoelementer ved bygg og anleggsdrift som kan 
oppstå under bygging av anlegget. Dette ber også et særdeles lite anlegg, egentlig kun med 
opparbeidelse av 2 nye boligtomter. 
For alle arbeidsplasser har arbeidsgiveren ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i 
samsvar med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven med forskrifter. Ulike oppgaver i 
tilknytning til HMS- arbeidet kan også delegeres, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgivers 
ansvar under hele byggeperioden.  
Arbeidsgivers plikter er fastsatt i arbeidsmiljølovens kapittel 2. Pliktene omfatter blant annet:  
 
Sørge for at arbeidsbrakker og arbeidsplasser er i tråd med de krav regelverket setter  
 
Sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet ift. risikoforhold, helsefare og velferd og 
iverksette nødvendige tiltak  
 
Sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse for å unngå fare for å 
utvikle helseskader på lang sikt.  
 
Organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og 
arbeidsevne  
 
Skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger etc når det er nødvendig  
 
Sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres  
 
Sørge for at arbeidstakerne får den opplæring og instruksjon som er nødvendig i arbeidet  
 
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal være systematisk og løpende. Dette er fastslått i 
"forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomhetene - 
internkontrollforskriften. Arbeidsgiver har ansvar for å innføre og vedlikeholde et system for 
internkontroll.  
 
De arbeidsoppgavene som foregår på anlegget skal altså dekkes av et system for internkontroll. Vi går 
derfor her ikke inn på mulige risikoer knyttet opp mot arbeid på anlegget. 

 
3 ANALYSEN  
3.1 Innledning  
I dette kapitlet vurderes sårbarheten ut fra mulige hendelser. De ulike hendelsene vil bli 
vurdert ut fra sannsynligheter og konsekvenser for å bedømme risikoaspektet.  
Hendelsene som blir analysert er i hovedsak basert på vurderinger av området, samt 
vurdering av anlegget i anleggsfasen.  
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I tillegg har vi ved bruk av egen sjekkliste kommet frem til til hvilke punkt vi skal gjøre en 
risikovurdering av: 
 
 
 
 
 
 
 
Hendelse/Situasjon  Aktuelt?  Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar  
Natur- og miljøforhold  
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:  

 Ja Nei  
 

 
 
1. Masseras/-skred  
 

 X  

 
 
2. Snø-/isras  
 

 X  

 
 
3. Flomras  
 

 X  

 
 
4. Flodbølge  
 

 X Området ligger ikke i tilknytning til sjø  

 
 
5. Undersjøisk ras deponi  
 

 X Ingen deponi i tilknytning til området  

 
 
6. Tidevannsflom/stormflo  
 

 x Området ligger ikke i tilknytning til sjø  

 
 
7. Radongass  
 

x  1 
Det er ikke gjort spesielle undersøkelser når det 
gjelder radongass i Myrveien. Undersøkelser 
utført av NGU viser store konsentrasjoner for 
områder i Haug, og avtagende lengere vest. Dette 
kan også sees i sammenheng med bergarter de 
forskjellige steder. Således skal normalt ikke 
Myrveien være spesielt utsatt. Oppfølgingen i 
disse områdene kan begrenses til generell 
informasjon og veiledning til innbyggerne. 
I tillegg vil alle boliger radonsikres med duk og 
eventuelt andre tiltak ved behov 
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Vær, vindeksponering. Er området:  

 
 
8. Vindutsatt  
 

 X  

 
9. Nedbørutsatt  
 

 X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menneskeskapte forhold  
 
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:  

 
 
17. Vei  
 

 x . 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

 
 
10. Sårbar flora  
 

 x Har tidligere vært hage med gress 

 
 
11. Sårbar fauna, vannlevende 
organismer  
 

 X  

 
 
12. Fauna land  
 

 X  

 
 
13. Verneområder  
 

 X  

 
 
14. Vassdragsområder  
 

 X  

 
 
15. Automatisk fredete 
kulturminner  
 

 x Er ikke foretatt undersøkelser da det er opparbeidet 
hage.  

 
 
16. Kulturminne/-miljø nyere tid  
 

 x  
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18. Havn, kaianlegg  
 

 X Ikke ved sjø  

 
 
19. Sjøkabler  
 

 X  

 
 
20. Sykehus/-hjem, kirke  
 

 X  

 
 
21. Brann/politi/sivilforsvar  
 

 X  

 
 
22. Kraftforsyning  
 

 X  

 
 
23. Vannforsyning – naboskap  
 

 x  

 
 
24. Vannforsyning generelt 
 

 X  

 
 
25. Forsvarsområde  
 

 X  

 
 
26. Tilfluktsrom  
 

 X  

 
 
27. Område for idrett/lek  
 

 x  

 
 
28. Friluftsområde  
 

 X  

 
 
29. Vannområde for friluftsliv  
 

 x  

Hendelse/Situasjon  Aktuelt?  Risikovurdering; Hendelse nr 
/kommentar  

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:  

 
 
30. Akutt forurensning  
 

 X  

 
 

 X  
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31. Permanent forurensning  
 

 
 
32. Støv og støy; industri  
 

 X  

33. Støv og støy; trafikk  
 

 x  

 
 
34. Støy; andre kilder  
 

 X  

 
 
35. Forurenset grunn  
 

 X  

 
 
36. Forurensning i sjø/vassdrag  
 

 x  

 
 
37. Høyspentlinje (stråling)  
 

 X  

 
 
38. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver osv)  
 

 X  

 
 
39. Avfallsbehandling  
 

 x  

40. Oljekatastrofeområde  

 
 X  

 
Medfører planen/tiltaket:  

 
 
41. Fare for akutt forurensning  
 

 X  

 
 
42. Støv fra trafikk  
 

 X  

 
 
43. Støy fra trafikk  
 

 X  

 
 
44. Støy og støv fra andre kilder  
 

 X  

 
 
45. Forurensning til 
sjø/vassdrag (overflatevann)  
 

 X  
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46. Forurensning av dypvann og 
sjøbunn  
 

 X  

47. Fare for uhell ved bruk av 
kjemikalier, eksplosiver osv  
 

 x  

Transport. Er det risiko for:  

 
 
48. Ulykke med farlig gods  
 

 X  

49. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området  
 

 X  

Trafikksikkerhet:  

 
50. Ulykke i av-/påkjørsler  
 

x  2. Vil alltid kunne forekomme der det er biltrafikk. 

 
 
51. Ulykke med 
gående/syklende  
 

 x  

52. Andre ulykkespunkter 
 

 x  

Andre forhold:  

 
 
53. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål?  
 

 x  

 
 
54. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?  
 

 x  

55. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand mm  

 

 x  

 
56. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup 
etc.)  
 

 x  

 
57. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc  
 

 x  

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring  
58. Tilrigging, 
anleggsvirksomhet  
 

  
x 

 
3. Håndteres ved gjennomføring av HMS og 
Internkontroll for å ivare ta anleggsikkerhet  

 
59. Trafikk  
 

 x  
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For hver enkelt uønsket hendelse gjennomføres følgende:  
 
1. Vurdering av risiko  
 
2. Vurdering av konsekvens  
 
3. Fastsetting av risiko  
 

3.2 Risikovurdering  
For de ulike hendelser vil følgende tankegang bli brukt for å bedømme risiko:  
Sannsynlighet for at en hendelse oppstår deles i 4 grupper: 
 
S- NIVÅ  KRITERIER  
S1: Lite sannsynlig  A: Hendelsen er ukjent  

B: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes  
C: Trusselvurdering tilsier at hendelsen er lite sannsynlig  
 

S2: Middels sannsynlig  A: Hendelsen kan ha inntruffet de siste 5 år  
B: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at det er riktig å ta 
høyde for at hendelsen kan oppstå de neste 10 – 50 år  
C:Trusselvurdering tilsier at hendelsen er middels sannsynlig  
 

S3: Stor sannsynlighet  A: Hendelsen kan forekomme årlig  
B: Tilsvarende område har opplevd enkeltstående tilfeller, 
eller at hendelsen nesten har inntruffet  
C: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at hendelsen kan 
oppstå i løpet av de neste 1 – 10 år  
D: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har stor sannsynlighet 
  

S4: Svært stor sannsynlighet  A: Hendelsen vil forekomme oftere enn en gang pr år  
B: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har svært stor 
sannsynlighet  

 
NB! Det er tilstrekkelig at ett kriterium er innfridd for et S-nivå. 
Konsekvensene vurderes ut fra tre ulike aspekt:  
 
Konsekvens for mennesker  
 
Konsekvens for miljø  
 
Konsekvens for materielle verdi  
 
K- NIVÅ  KRITERIER  
K1: Liten konsekvens  A: Mennesker: Ingen personskader  

B: Miljø: Ingen miljøskader  
C: Materielle verdier: Ingen særlig sansynlighet 
  

K2: Middels konsekvens  A: Mennesker: Få og små personskader  
B: Miljø: Mindre miljøskader  
C: Materielle verdier: Kan forekomme, små skader.  

K3: Stor konsekvens  A: Mennesker: Få men alvorlige personskader  
B: Miljø: Omfattende skader på miljøet  
C: Materielle verdier:Stor sjanse Alvorlig skade på eiendom  

K4: Svært stor konsekvens  A: Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død  
B: Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet  
C: Materielle verdier: Meget stor sjanse for skade.Uopprettelig 
skade på eiendom  
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Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles som vist i figuren 
under: 
SANNSYNLIGHET  KONSEKVENS  
 K1 – Liten K2 – Middels K3 – Stor  K4 – Svært stor 
S4 – Svært stor  Gul  Rød  Rød  Rød  
S3 – Stor  Grønn  Gul  Rød  Rød  
S2 – Middels  Grønn  Grønn  Gul  Rød  
S1 – Liten  Grønn  Grønn  Grønn  Gul  
 
Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig  
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte  
Hendelser i grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres  
 
Analysen en gjennomført etter sjekklisten i kapittel 4.1. Der hvor svaret på om hendelsen er 
aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens.  
 
Skjemaet under er utarbeidet på bakgrunn av dagens situasjon. Der hvor det ligger til grunn 
forutsetninger utover det som eksisterer i dag er dette kommentert i kommentarfeltet 
 
HENDELSE TEMA S-NIVÅ K-NIVÅ RISIKO Kommentar/ tiltak 
1.Radon A:Menneske

r 
S1 K1  I Myrveien er det lav sannsynlighet 

for høye radonkonsentrasjoner, sett 
på bakgrunn av bergarter. Sikring 
mot radon utføres alltid. 

 

B: Miljø K1  
C: Materiell 
verdi 

K1  

 
 
 
HENDELSE TEMA S-NIVÅ K-NIVÅ RISIKO Kommentar/ tiltak 
2.Ulykker i 
av og 
påkjørsler 
til feltet. 

A:Menneske
r 

S2 K2  Det vil alltid være en viss risiko for 
trafikkulykker. Tiltak er å begrense fart 
med fysiske tiltak, samt skape god 
frisikt i kryssingspunkt 

B: Miljø K1  
C: Materiell 
verdi 

K1  

 
 
Oppsummert får vi da denne tabellen: 
Sannsynlighet Konsekvens 

K1-liten K2-Middels K3-stor K4-svært stor 
S4-svært stor     
S3-stor     
S2-middels  2   

S1-Liten 1    

 
3.3 Tiltaksvurdering  
På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. 
Vurderingene er hele tiden gjort under de forutsetningene som er presisert underveis. 
 
Alle hendelser er altså som tidligere nevnt vurdert ut fra følgende kriterier: 
Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens. Ut fra tabellen for dette havner alle 
punkter innenfor grønn model. 
 
HENDELSE BESKRIVELSE/ TILTAK 
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1. Radon Det benyttes radonduk under alle bygg, eventuelt kan det gjøres målinger som 
dokumentasjon på at radonforekomster ikke går over grenseverdier. 

3. Ulykker ved av og 
påkjørsler til felt. 

Trafikkulykker kan forekomme over alt. Det er viktig å legge til rette for 
sikker ferdsel. Myrveien har 30 km fartsgrense, og Ringveien har 40 km 
fartsgrense med fartsdumper. Viktig å forme avkjøringer trafikksikkert med 
god sikt 

11. Avsluttende kommentar 

En gjennomgang av alle risiko og sårbarheter gir ikke grunnlag for spesielle tiltak. 
 
 
Hønefoss 14.05.2014 
Trond Berntsen 
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Fra Bjørn Leifsen.
Har undersøkt støy også.

Nedenfor har jeg laget en liten tekst som dere kan ta inn i planmaterialet:

"Området er beregnet mht mulig støy fra FV35 Askveien og Randsfjordbanen.
Begge passerer et stykke syd for tomta.

Vurderingene er gjort etter støyretnin gslinjene T-1442. Jfr. gjeldende
grenseverdier for hhv vegtrafikk og bane.

Askveien har en ÅDT som fremskrevet i 10 år blir ÅDT= 5000. Andel tunge
kjøretøy 5% og skiltet hastighet 50 km/t.

Sonekartet for vegtrafikk viser at tomten ligger utenfor gul sone (< Lden=55
dBA).

Støy fra Randsfjordbanen er beregnet med følgende trafikkdata for antall
togmeter/time for de ulike togtypene og over døgnet:

BM69

BM72

BM73

EL18

godsEL

godsDI

Da

Kv

Na

Da

Kv



Na

Da

Kv

Na

Da

Kv

Na

Da

Kv

Na

Da

Kv

Na

4

3

0

0

0

0

42

41

0

46

28

48

23

138

70

5



27

14

Hastighet persontog 60 km/t og godtstog 50 km/t.

Resultatene viser at utjamnet støynivå ikke blir over grenseverdien Lden=58
dBA.

Maksimalt støynivå blir heller ikke over grenseverdien Lmaks=75 dBA.

På dette grunnlaget kan en derfor konk ludere at planområdet ikke er utsatt
for støy over grenseverdie ne i T-1442, og at marginene er gode også for det
i fremtiden».

OK?

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

Vågårdsveien 210

3516 Hønefoss

Besøksadresse: Osloveien 10

Tlf 90959283

Org nr 997 275 675 MVA
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Hønefoss, 26.10.2014 
 
 

Kartlegging av skredfare 
 
I forbindelse med detaljregulering av Ringveien 10, 3517 Hønefoss, gnr 49, bnr 10, 17 og 18 
har jeg utarbeidet en kartlegging av skredfare. 
 
Jeg har tatt utgangspunkt i Veileder 8 / 2014 fra NVE. Sikkerhet mot skred i bratt terreng. 
Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak. 
 
Jeg skal ta for meg området som innbefatter gnr 49, bnr 10, 17 og 18 i Ringerike kommune. 
(Ringveien 10, 3517 Hønefoss).  
 

Innsamling av data: 
 
Kart fra NGU som viser løsmasser i grunnen. 
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Undersøkelseri NVE Aktsomhetskart for Jord- og Flomskred

Temaforklaring
Aktsomhetsområderfor jord- og flomskrederennasjonaltdekkendekartseriesomviser
potensieltjord- og flomskredutsatteområderpåoversiktsnivå.Karteneviserpotensielle
utløpsområderfor jord- og flomskred.
lesmer:Aktsomhetskart-for-jord--og-flomskred
gåtil: Skredatlas

Tegnforklaring

Jord- ogflomskred Aktsomhet

Jord-Flomskred_Aktsomhetsomrader

Potensielt_Jord-Flomskredfare

Det er ikke registrertnoenfarei aktsomhetskartetfor jord- og flomskredfra NVE
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Situasjonsplan for Ringerike kommune er benyttet for å finne koter og måle lengder på 
området det gjelder.  
 
 

 
 
Ringveien 10 er et område på ca 1913 kvadratmeter. 
 
Hellingen på tomten er fra nord-vest til syd-øst.  
Målt på en strekning på 48 meter er stigningen 9 meter. Dette gir en helling på 10,6 grader. 
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Datafra NGU viserinfiltrasjonsevnepåjordsmonnet,ogdeter godtegnet.
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Bilde fra Norgei bildervisereiendommensettovenfra.

yr.no er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt og NRK
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Søk blant værvarsel i Norge og verden:  

Stedsnavn: 
Søk

 

Været som var Hønefoss, Ringerike 
(Buskerud) 
Hønefoss (Høyby) målestasjon 
Stasjonen ligger i Ringerike kommune, 140 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 0,5 km fra punktet 
Hønefoss. Stasjonen ble opprettet i mai 2005. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det kan mangle data 
i observasjonsperioden. 

Siste 30 døgn: Snittemperaturen var 8,5 grader, 3,0 grader over normalen. Høyeste temperatur var 18,3 grader 
(27. september), og laveste var 1,7 grader (17. oktober). Samlet nedbør var 108,4 mm. Mest nedbør på ett døgn 
var 16,6 mm (8. oktober) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer. Høyeste vindhastighet var 6,8 m/s (7. 
oktober).  

Siste 12 hele måneder: Høyeste temperatur var 32,8 grader (23. jul. 2014) og laveste -15,0 grader (13. jan. 
2014). Mest nedbør på ett døgn var 48,0 mm (4. aug. 2014). 
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Forklaring til grafen.   

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned  

Måneder 

Temperatur Nedbør Vind 

Gjennom- 
snitt 

Normal Varmest Kaldest Totalt Normal 
Mest på 
ett døgn 

Gjennom- 
snitt 

Sterkest 
vind 

sep 2014 12,5° 10,5° 
23,3° 2. 

sep 
1,7° 23. 

sep 
41,1 
mm 

66,0 
mm 

16,4 mm 
10. sep 

1,8 m/s 
9,8 m/s 26. 

sep 

aug 2014 15,2° 14,5° 
26,4° 2. 

aug 
6,5° 27. 

aug 
93,6 
mm 

74,0 
mm 

48,0 mm 
4. aug 

1,7 m/s 
6,6 m/s 12. 

aug 

jul 2014 20,1° 16,0° 
32,8° 23. 

jul 
7,3° 4. jul 

67,1 
mm 

68,0 
mm 

25,7 mm 
8. jul 

1,9 m/s 
6,2 m/s 1. 

jul 

jun 2014 15,2° 14,5° 
26,4° 18. 

jun 
5,8° 17. 

jun 
76,4 
mm 

51,0 
mm 

36,2 mm 
27. jun 

2,4 m/s 
9,1 m/s 14. 

jun 

mai 2014 11,5° 10,5° 
25,8° 22. 

mai 
-2,0° 4. 

mai 
40,8 
mm 

47,0 
mm 

14,6 mm 
7. mai 

2,2 m/s 
7,0 m/s 31. 

mai 

apr 2014 6,8° 4,0° 
21,7° 27. 

apr 
-3,9° 5. 

apr 
31,0 
mm 

27,0 
mm 

9,7 mm 
9. apr 

2,3 m/s 
11,6 m/s 
18. apr 

mar 
3,9° -1,3° 

15,6° 28. -3,9° 18. 31,1 21,0 5,1 mm 
2,4 m/s 

11,1 m/s 
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Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned  

Måneder 

Temperatur Nedbør Vind 

Gjennom- 
snitt 

Normal Varmest Kaldest Totalt Normal 
Mest på 
ett døgn 

Gjennom- 
snitt 

Sterkest 
vind 

2014 mar mar mm mm 7. mar 15. mar 

feb 2014 1,1° -6,2° 
7,8° 17. 

feb 
-6,2° 18. 

feb 
51,6 
mm 

25,0 
mm 

8,7 mm 
16. feb 

2,3 m/s 
6,2 m/s 23. 

feb 

jan 2014 -3,5° -7,2° 8,5° 7. jan 
-15,0° 13. 

jan 
38,7 
mm 

32,0 
mm 

5,5 mm 
4. jan 

2,4 m/s 
6,2 m/s 25. 

jan 

des 2013 1,0° -6,0° 
10,1° 1. 

des 
-12,8° 8. 

des 
41,9 
mm 

28,0 
mm 

5,7 mm 
14. des 

2,5 m/s 
11,6 m/s 6. 

des 

nov 2013 1,0° -2,0° 
14,1° 16. 

nov 
-9,9° 22. 

nov 
22,7 
mm 

50,0 
mm 

9,4 mm 
4. nov 

1,9 m/s 
8,2 m/s 28. 

nov 

okt 2013 6,2° 4,5° 
18,3° 8. 

okt 
-3,6° 19. 

okt 
52,0 
mm 

65,0 
mm 

13,7 mm 
23. okt 

1,8 m/s 
9,2 m/s 10. 

okt 
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Vurdering av kvikkleireras i Ringveien 10, 3517 Hønefoss 
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Lengdeprofil reguleringsområde 
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Vurdering av skredsannsynlighet 
 
Jeg utdannet ingeniør og har ledet REO Bygg AS i ca 10 år. 
 
Jeg har selv bodd i området i 8 år. (Myrveien 23 litt lenger inn i gaten). 
 
Tomten er beplantet med gress og trær.  
 
Det er ikke funnet spor etter tidligere skredhendelser på eiendommen. 
 
Det hus på begge sider av eiendommen med tilsvarende helling.  
 
I nabolaget er de fleste husene 50 år og eldre.  
 
På samme eiendom står det et hus som har stått der i over 100 år.  
 
Av innsamlet data og befaring på stedet ser vi at det er elveavsetninger i tykt lag som er i 
grunnen.  
 
Basert på overnevnte flytskjema for vurdering av fare for kvikkleire ser vi at området er 
klarert med hensyn til kvikkleireras. 
 
Det er hellende mot Myrveien med en stigning på ca 10,6 grader. Se vedlagte lengdeprofil 
side 10. 
 
Det er etter min formening ikke knyttet noen fare til naturgitte forutsetninger for dette 
området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

Dato: -     Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

14/1543-2 19.01.2015 R/TEK/AHAGEN K60 

1394/15  

Fiskeforvaltning- fangst i storruse, stamfiske i Randselva mm  

 

15/190-3 26.01.2015 R/TEK/GUROS 140 

1789/15 Adressater iht. liste 

Temautredning om masseforvaltning - begrensa høring  

 



 

Ringerike kommune 
Landbrukskontoret 

 

 

 

Imidlertid er det under miljø- og arealforvaltningen som mottar sørsmål omkring b 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for Miljø- og Arealforvaltning 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:  Arvid Hagen 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1543-2 1394/15 K60 16.01.2015 

 

Fiskeforvaltning- fangst i storruse, stamfiske i Randselva mm  

 

Rådmannen viser til Steinar Larsens anmodning om å få til et møte med Fylkesmannen v/ 

Erik Garnås. Hensikten med et slikt møte er å belyse fangster i storruse i Tyrifjorden, 

resultater etter stamfiske i Randselva og fangst av kreps i Tyrifjorden/ Steinsfjorden i 2014.  

 

Garnås har blitt kontaktet via e-post for å høre om han kan stille på et møte i HMA. 

Rådmannen har videreformidlet spørsmålene som Larsen stiller. Pr dags dato har rådmannen 

ikke fått tilbakemelding fra Garnås. Rådmannen kommer derfor til å kontakte Garnås på nytt 

for å invitere til møte i HMA. Da det kan være vanskelig for Garnås å møte på kveldstid, bør 

det vurderes å starte møtet tidligere for å ta fiskespørsmålene først. 

 

Rådmannen vil presisere at det ikke er miljø- og arealforvaltningen som har overtatt 

forvaltningen av kreps og innlandsfiske, slik Larsen skriver. Rådmannen kjenner heller ikke 

til noen egen innlandsfiskenemd i Ringerike. Imidlertid er det miljø- og arealforvaltningen 

som mottar spørsmål omkring bl.a. fiske. Det er Fylkesmannen og Fylkeskommunen som er 

myndighet, jfr FOR 2009-06-26 nr 851: Forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av 

kreps (innlandsfiskeforskriften) § 4. Forvaltningsmessige spørsmål og avklaringer er det 

derfor Fylkesmannen og Fylkeskommunen som behandler. 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Adressater iht. liste  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/190-3 1789/15 140  26.01.2015 

 
Temautredning om masseforvaltning - begrensa høring 
 

Vedlagt følger utkast til temautredning for masseforvaltning. Vi ber om eventuelle 

innspill og tilbakemeldinger til utredninga innen 18. februar.  

 

Om temautredninga 

Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanrevisjonen legger opp til at det skal 

lages en temautredning om masseforvaltning. Dette er en del av kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlaget for arealdelen. I arealdelen vil aktuelle areal for uttak, produksjon og 

deponi vurderes og ses i sammenheng med andre interesser og innspill.  

 

Temaet masseforvaltning ble drøfta i planforum 13. januar, og utredninga sendes nå på ei 

begrensa høring, som avtalt i planforum. Videre vil utredninga legges fram til politisk 

behandling.  

 

Ønske om innspill 
Eventuelle innspill til utredninga sendes til postmottak@ringerike.kommune.no innen 18.02.2015.  

 

Aktuelle utfordringer / spørsmål:  

 Beregning av framtidig behov for uttak og deponi.  

 Det vil bli store overskuddsmasser fra de store samferdselsprosjektene som er på gang 

(E16 og Ringeriksbane). Vi ønsker å sette av deponiområder for dette i arealdelen. Dersom 

vi ikke greier å sette av tilstrekkelige arealer i denne omgang, ønsker vi at arealdelen skal 

gi føringer/kriterier for arealer som kan omdisponeres til deponiområder. Vi har få 

virkemidler til å sikre at områdene "øremerkes" til de store samferdselsprosjektene.   

 Vi har flere store deponisaker på gang i Ringerike. F.eks. et område som skal ta i mot 800 

000 m3, med 48 lastebiler per dag t/r i 6 år. Dette innebærer stor slitasje på både kommunal 

vei og fylkesveger som allerede har dårlig standard. Høsten 2014 vedtok formannskapet 

retningslinjer for deponisaker, hvor det blant annet står: For større masseuttak/fyllinger 

kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i 

plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser. Vi er usikre på hvordan vi skal sikre dette, og 

hvilke hjemler vi har.  

 Hvordan bruke formål og bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplan dersom et 

deponiområde eller masseuttak skal tilbakeføres eller etableres til LNF?  
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Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

Leder  

 Guro Skinnes 

 Rådgiver 

 guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: Temautredning masseforvaltning, høringsutkast, 21.01.2015.  

 

 

Adressater:  

Direktoratet for mineralforvaltning med 

Bergmesteren for Svalbard 

mail@dirmin.no 

Fylkesmannen i Buskerud postmottak@fmbu.no 

Buskerud Fylkeskommune, 

utviklingsavdelinga 

postmottak@bfk.no 

Mattilsynet, distriktskontor for Hadeland og 

Ringerike 

postmottak@mattilsynet.no 

Jernbaneverket postmottak@jbv.no  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rs@nve.no 

Statens vegvesen, region sør Firmapost-sor@vegvesen.no 

Jevnaker kommune postmottak@jevnaker.kommune.no  

Hole kommune postmottak@hole.kommune.no  

Norges geologiske undersøkelser ngu@ngu.no 

  

Internt i Ringerike kommune:   

Konst. kommunalsjef samfunn Asle.aker@ringerike.kommune.no 

Teknisk sjef  Roger.sorslett@ringerike.kommune.no 

Teknisk drift utbygging Jostein.nybraten@ringerike.kommune.no  

Byggesakskontoret  Arne.hellum@ringerike.kommune.no  

Landbrukskontoret Eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no  

Miljøvern Astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no  

Miljøretta helsevern Unni.suther@ringerike.kommune.no  

Barnerepresentanten  Geir.svingheim@ringerike.kommune.no  
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1 INNLEDNING 
 
1.1 Bakgrunn  
 
Planstrategi og planprogram  

Kommunal planstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av 
kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning. Utredninga 
er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av 
kommuneplanens arealdel.  

Med bakgrunn i utredninga skal arealdelen gi føringer for hvilke områder som kan være 
aktuelle for uttak, produksjon eller deponi av masser. I arealdelen vil aktuelle areal vurderes og 
ses i sammenheng med andre interesser og innspill. Andre hensyn kan for eksempel være 
kultur-, natur- og friluftsverdier, trafikk, transport og barn og unge.  

Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn der det er åpent for 
innspill fra alle. Videre skal innkomne merknader behandles og vurderes, og her er det åpent 
for at plankartet endres og enten sendes på ny høring eller til endelig politisk vedtak. Offentlig 
ettersyn i forbindelse med kommuneplanen annonseres i kommunens lørdagsannonse i 
Ringerikes blad og på kommunens nettsider.  
 
Vedtak om oppstart  

Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.  

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.   

 
Dag Stenersen fremmet forslag om at forekomst av grunnvann skulle tas med i utredninga. 
Forslaget ble ikke vedtatt, men oversendt til rådmannen. Rådmannen har avgrenset utredninga 
til å omhandle masseforvaltning. Avgrensning er nødvendig for å komme i mål med plan- og 
utredningsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Grunnvann 
vil ivaretas i videre planarbeid etter plan- og bygningsloven, samt vannressursloven.  
 
Varsel om oppstart og invitasjon til innspill  

Etter formannskapets vedtak varsla rådmannen oppstart av utredningsarbeidet. Det ble spesielt 
invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag om framtidige uttak. Forslag til nye 
uttak ble levert på eget innspillskjema som er brukt ellers i kommuneplanrevisjonen. De 
konkrete innspillene blir behandla som innspill til revisjon av kommuneplan, på samme måte 
som øvrige arealbruksinnspill.  
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1.2 Formål 
 
Utredninga skal Kartleggingsbehov  

• gi oversikt over eksisterende 
masseuttak, produksjon av pukk og 
fyllinger/deponier.  

• gi kunnskapsgrunnlag for å anbefale 
hvilke areal som bør settes av for 
uttak, produksjon eller deponi i 
kommuneplanen.  

• gi vurderingskriterier for aktuelle 
områder for uttak, produksjon og 
deponier.  

• gi oversikt over overordna 
rammebetingelser.    

• Eksisterende masseuttak, produksjon 
av pukk og fyllinger/deponier, samt 
planstatus for disse.  
 

• NGUs kartlegginger.  
 

• Oversikt over områder som er avsatt 
til masseuttak i gjeldende 
kommuneplan, og hvor stor del av 
dette som er regulert iht. plan- og 
bygningsloven.  

• Relevant lov- og regelverk.  
Kommuneplanen skal 

• sikre ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved å sette av 
tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning.  

• løse framtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av Ringeriksbane og 
E16.  

• gjennom bestemmelser sette kriterier for når det er krav om reguleringsplan.  

• avklare nivå på konsekvensutredninger i påfølgende reguleringsplaner.   

 
 

Behov for forvaltningssystem  
Byggeråstoffene er ikke-fornybare ressurser som må forvaltes på en samfunnsmessig god 
måte. Ringerike har flere ressurser av nasjonal viktighet, og det er i nasjonal interesse at disse 
forvaltes riktig. For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene er det nødvendig å tenke 
langsiktig. Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, f.eks. støv, 
støy og transport. Transporten medfører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og 
framkommelighet. I situasjoner der uttak eller deponi ligger nær boliger, eller der adkomsten 
er en vei det bor folk langs, vil konfliktnivået kunne være høyt. De viktigste årsakene til dette 
er forringelse av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og i noen tilfeller turområder, støy- 
og støvproblematikk samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og deponering innebærer også 
vesentlige terrenginngrep.  
 
Det er derfor viktig med gode planer og prosesser for å sikre at hensyn til miljø og samfunn 
blir ivaretatt. Dette gir flere utfordringer som kommunen må håndtere, og et godt 
forvaltningssystem er avgjørende.  
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1.3 Avgrensning og definisjoner 
 

Utredninga avgrenses til Definisjon 

Byggeråstoffer:  

grus og pukk  

Byggeråstoffer er mineralske råstoffer som brukes til bygge- og 
anleggsformål: sand, grus og pukk.  

Grus har diameter mellom 2,0 og 64 mm.  

Pukk er knust fjell/stein med en diameter mellom 4 og 120 mm 
eller større.  

Uttak og deponier Uttak: I denne utredninga blir uttak/masseuttak brukt om uttak av 
byggeråstoffer.  

Deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i påvente av 
gjenbruk.  

Ringerike kommune, 
samt et regionalt 

perspektiv 

Utredninga tar for seg hele kommunen, men med vekt på 
Hønefoss-området. Utredninga har samtidig et regionalt 
perspektiv, da uttak og deponi av masser har et regionalt marked.  

Kjent kunnskap  

 

Utredninga skal baseres på kjent kunnskap. Begrunnelsen er at 
kartlegging av ressurser og eksisterende uttak er omfattende og 
ressurskrevende da det ofte må skje på bakken. 

Tidsperspektiv Kommuneplanen har vanligvis et tidsperspektiv på 12 år. Når det 
gjelder masseforvaltning er det nødvendig med et vesentlig lenger 
tidsperspektiv.  

 

Kartlegging gjøres uten hensyn til eiendomsforhold.  
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1.4 Byggeråstoffer 
 
Byggeråstoffene brukes til bygge- og anleggsvirksomhet, som f.eks. veg og jernbane, 
offshoreplattformer og boliger. I gjennomsnitt bruker hver enkelt av oss mellom ti og tolv tonn 
i året. Grunnet ressursknapphet på sand og grus, samt strenge krav til byggeråstoffene, brukes 
pukk i stadig større grad.  

 
Figur 1: Forbruk av grus og pukk som byggeråstoff jf. årlig mineralstatestikk.  

 
Transport 
Transport utgjør en stor del av prisen ut til kunde. Ved avstander på 30-40 km kan 
transportkostnaden bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren). Avstand til 
forbruksområdene er viktige i planlegging av uttaksområder. Masser av god kvalitet kan 
forsvare en noe lenger transportavstand enn masser av dårligere kvalitet. Både ved uttak og 
deponering av masser kan transporten være et problem. Myke trafikanter, naboer til 
adkomstveier til uttak og deponi og bilister som kjører bak lastebilene i bakkene blir berørt av 
transporten.  
 
Et regionalt marked 
Uttak og deponi av masser har et regionalt marked, og masseforvaltning bør derfor i større 
grad skje på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det arbeides med en regional plan for 
masseforvaltning i Akershus. NGU anbefaler at nabofylker, som Buskerud også deltar i 
prosessen.  
 
Det største markedet for sand, grus og pukk er Oslo og Akershus. Naturlig nok er det også her 
det blir mest overskuddsmasser. Som kommune nær Oslo og Akershus merker Ringerike press 
både når det gjelder uttak og deponering av masser. Grunneiere på landbrukseiendommer 
ønsker å ta imot overskuddsmasse til oppfylling av daler og lignende, slik at landbruket kan bli 
mer lønnsomt og effektivt med store sammenhengende, flate jorder.  
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2 AKTUELLE LOVVERK 

 
Det er flere lover og forskrifter som styrer forvaltningen av byggeråstoffer: 

• Plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter.  

• Mineralloven  

• Landbruksveiforskriften 

• Forurensningsloven med forskrifter, spesielt kapittel 30 i forurensningsforskriften.  

• Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.  

• Kulturminneloven 

• Naturmangfoldloven 

• Skogloven 
Lista er ikke uttømmende. Plan- og bygningsloven og mineralloven er de mest sentrale i denne 
utredninga, og er nærmere omtalt under egne overskrifter. Masseuttak er regulert av konsesjon 
med driftsplan etter mineralloven, planavklaring etter plan- og bygningsloven (oftest 
reguleringsplan) og bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven. En tillatelse etter 
mineralloven (konsesjon) erstatter ikke krav om godkjenning etter plan- og bygningsloven 
eller motsatt. Forholdet mellom disse lovene er omtalt i temaveilederen Uttak av mineralske 

råstoffer og planlegging etter plan- og bygningsloven. Se også tabell på neste side.   
Når masseuttak skjer over lengre tid og drifta er kommersiell, kreves det både reguleringsplan 
og driftskonsesjon. Når masseuttak skjer raskest mulig, for eksempel som en del av 
tilrettelegging av et utbyggingsområde, kreves kun reguleringsplan (jf. temaveileder).  
 

2.1 Mineralloven 
Mineralloven setter krav om driftskonsesjon ved et samla uttak på mer enn 
10 000 m3 masse. Konsesjon skal være gitt før drifta igangsettes. 
Driftskonsesjon er en form for aktørgodkjenning som først og fremst 
omhandler bergfaglig kompetanse og økonomisk skikkethet. Søker skal 
sende inn driftsplan sammen med søknaden om driftskonsesjon. 
Driftsplanen danner grunnlag for hvordan uttaket skal foregå, og kan sette krav til 
gjennomføring av drift, istandsetting, sikring, bevaring av naturmangfold og bestemmelser om 
tiltak mot forurensing. Driftskonsesjonen erstatter ikke krav om tillatelse etter annet lovverk, 
f.eks. plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Ved uttak over 500 m³ masse skal det 
sendes melding direktoratet. Overskuddsmasser faller ikke inn under mineralloven.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet og sender saken på høring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Kommunen er uttalepart til søknaden. Direktoratet er statens sentrale 
fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressurser. Planer etter plan- og bygningsloven 
som omhandler mineraluttak sendes på høring til direktoratet.  
 
Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster har en oppryddingsplikt både mens 
arbeider pågår, og etter at arbeid er avslutta. Direktoratet kan fastsette frist for opprydding, 
enten etter eget initiativ eller etter initiativ fra grunneier eller andre berørte. Direktoratet kan 
også pålegge utvinner og driver å stille økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak.   
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Figur 2: Henta fra temaveilederen Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og 

bygningsloven, side 4. 

 

 
2.2 Plan- og bygningsloven (pbl.) 
Kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel er en overordna oversiktsplan, som viser sammenhengen mellom 
samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Arealdelen kan brukes 
for å sikre forutsigbarhet og unngå nedbygging av viktige ressurser. Områder til masseuttak og 
deponi bør avklares i arealdelen. Kommunen som planmyndighet har ansvar for å utarbeide 
arealdel med konsekvensutredning. Kommuneplanen har i utgangspunktet et tidsperspektiv på 
12 år, men når det gjelder masseforvaltning må tidsperspektivet være vesentlig lengre.   
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Hovedelementer i arealdelen er vist i tabellen nedenfor, med henvisning til aktuelle §§ i plan- 
og bygningsloven, samt forklaring på hvordan disse kan brukes i masseforvaltning.  
 
 Pbl.  Forklaring 

Arealformål 
angir med 

rettslig 

bindende 

virkning hva 

arealet kan 

nyttes til.  

Vises på kart.  

§ 11-7, 1 Råstoffutvinning, underformål under bebyggelse og anlegg: 
Formålet brukes for masseuttak. 
Type uttak kan angis med påskrift, men arealkoden er lik.  

§ 11-7, 1 Andre typer anlegg, underformål under bebyggelse og anlegg: 
Formålet brukes for massedeponi.  

§ 11-7, 5 
 
 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF):  
Ressursene ligger ofte i LNF-områder. Formålet innebærer i 
utgangspunktet byggeforbud. Dersom uttak av forekomsten 
ligger langt fram i tid, kan LNF være aktuelt formål for å hindre 
nedbygging. Videre kan formålet endres til råstoffutvinning ved 
en senere planrevisjon. Dette bør da omtales i planbeskrivelsen. 
LNF vil ofte være det tilgrensende område til uttak. Det kan 
være aktuelt å gi føringer for eller fastsette arealbruk i 
randsonene rundt et uttaksområde.  
Masseuttak til eget forbruk til landbruksdrift (husbehov) er i 
tråd med landbruksformålet i LNF-område. Uttak ut over 
husbehov er i strid med LNF-formål i kommuneplan.  
 

Hensynssoner 

angir hensyn 

som skal 

ivaretas når 

arealbruk 

gjennomføres. 

Vises på kart.  

§ 11-8 Hensynssoner kan brukes for å sikre randsonene ut fra 
sikkerhetshensyn eller ulike vernehensyn.   

§ 11-8 a)  
 

Sikrings-, støy og faresoner kan brukes for å hindre byggetiltak 
i randsonene i påvente av avklaring i reguleringsplan.  
I bestemmelsene for sonen kan det fastsettes forbud mot nye 
byggetiltak.  

§ 11-8 c)  
 

Sone med særlige hensyn kan brukes for å sikre vernehensyn. 
Det kan kun gis retningslinjer til sonen, og disse må 
formaliseres i arealformål og eventuelt bestemmelser i 
påfølgende reguleringsplan. 
 

Bestemmelser 

angir med 

rettslig 

bindende 

virkning hvilke 

vilkår et tiltak 

må oppfylle.  

§§  
11-9  
11-10 

Bestemmelsene utfyller og utdyper arealformål og 
hensynssoner. Det kan f.eks. gis bestemmelser om uttaksdybde, 
deponihøyder eller forutsetninger om akseptabel produksjons-
virksomhet. § 11-9 nr 8 kan brukes for å gi forutsetninger om 
vernehensyn som må ivaretas i reguleringsplan.  

§ 11-9, 4 Rekkefølgekrav: Der uttak ikke skal tas i bruk i denne 
planperioden, men en gang i framtida, kan området legges ut 
som råstoffutvinning som det fastsettes rekkefølgekrav til med 
tidspunkt for når anlegget kan tas i bruk.  
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Reguleringsplan 
Plan- og bygningsloven § 12-1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge- og 

anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. (…). De 
fleste masseuttak og større deponier omfattes av dette kravet. Kommunen som plan- og 
bygningsmyndighet avgjør hva som er "større".  
 
Reguleringsplaner bør utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er en krevende 
prosess å behandle et reguleringsforslag som avviker fra arealdelen. Dersom avklaringene i 
kommuneplanen er tilstrekkelig, kan andre hensyn bli ivaretatt i driftskonsesjon og driftsplan 
etter mineralloven. I de fleste tilfeller vil likevel både kommunen og driver være tjent med en 
reguleringsplan som grunnlag for drifta. En reguleringsplan vil også forenkle 
konsesjonsbehandlingen etter mineralloven.  
 
Reguleringsplanen fastsetter uttaksgrenser, fyllingsgrenser, rammer for bebyggelse, atkomst, 
vernehensyn og fysiske miljøtiltak og eventuelle krav om istandsetting og etterbruk. Forhold 
som blir regulert i driftsplanen bør ikke gjentas i reguleringsplan. Krav til eller forutsetninger 
om etterbruk kan fastsettes i reguleringsplanen. De fleste uttak er i drift over mange år, og det 
vil ofte være vanskelig å fastsette etterbruk. For løsmasseuttak kan landbruk være aktuelt 
etterbruksformål. Arealbruken reguleres i tilfelle i tidsrekkefølge. Dersom etterbruken er et 
utbyggingsformål (industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette og fastsette 
plankrav for etterbruken. Detaljerte rammer vil trolig være utdaterte den dagen etterbruk er 
aktuelt. Etterbruken kan også være tilbakeføring til LNF-formål, herunder etablering av nye 
jordbruksarealer. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting hjemles i utgangspunktet i 
driftsplan. Der landskapshensyn eller planlagt etterbruk tilsier det, kan reguleringsplanen 
fastsette konkrete løsninger.  
 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan kan det utløses krav om konsekvensutredning 
(KU) etter forskrift om konsekvensutredninger, ut fra tiltakets størrelse og art. Kravet 
framkommer enten direkte på grunn av tiltakets størrelse, eller etter en konkret vurdering.  
 

• Arealformål:  
o Uttaksområdet reguleres til råstoffutvinning eller steinbrudd og masseuttak. 
o Tilhørende produksjonsanlegg reguleres til industri eller som eget felt under 

steinbrudd / masseuttak med bestemmelser om bebyggelse.  
o For randsonene rundt uttaket brukes formål som kreves for å ivareta sikkerhet, 

vernehensyn o.a.   
o Deponi skal vises som annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.  

• Bestemmelser gis iht. pbl. § 12-7.  
 
I en planprosess kommer ofte spørsmålet om alternative lokaliseringer av uttak og deponi. 
Ressursenes kvalitet er viktig her, og grunneier- og rettighetsforhold begrenser ofte 
valgmulighetene. Dersom en reguleringsplan er i samsvar med arealdelen bør spørsmålet om 
alternativ være mindre relevant. Dersom planforslaget ikke er forankra i arealdelen, bør 
alternativer belyses og framgå av planprogrammet.  
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Byggesak 
I utgangspunktet er det krav om søknad og tillatelse for vesentlige terrenginngrep, jf. pbl. § 21-
1 k. Hva som er "vesentlig" er ikke nærmere definert i lov eller forskrift, og avgjøres etter 
skjønn. I tillegg til volum og størrelse, må det også vurderes hvordan uttaket framstår visuelt, 
hvor sårbart området er, og hvordan naboer blir påvirka av tiltaket. Masseuttak må også 
vurderes over tid, og kommunen kan gripe inn ovenfor mindre uttak som over tid utgjør 
vesentlige terrenginngrep. Inngrep i tettbygde strøk vil lettere bli vurdert som vesentlige enn i 
mer rurale områder.  
 
Byggesaksforskriften § 4-3 punkt f unntar steinbrudd, gruver og masseuttak med tilhørende 

knuseverk og sorteringsanlegg fra søknadsplikt. Forutsetningen er at tiltaket er i samsvar med 
reguleringsplan og at det er gitt konsesjon etter mineralloven. Atkomstveg og tilhørende 
byggverk som f.eks. asfaltverk eller kontorbygninger er søknadspliktige på vanlig måte.  
 
2.3 Landbruksveiforskriften 
Bygging, opprusting og ombygging av veier til landbruksformål er regulert gjennom Forskrift 
om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften).  
Forskriften er fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 
20.12.1996 med hjemmel i lov av 21.05.1965 om skogbruk og skogvern (skogbruksloven) § 
17a, jf. kgl.res. av 25. juni 1965 nr. 3368, og lov av 12..05.1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 
og § 11, jf. kgl.res. av 12. mai 1995 nr. 413. Endringer: Endret ved forskrifter 07.07.1997 nr. 
780, 08.12.2003 nr. 1480, 27.11.2009 nr. 1476. Landbruksveiforskriften er under revisjon og 
det er signalisert av revisjon vil tre i kraft 01.06.2015. Ordlyden i forskriften vedrørende 
masseuttak er lik i den nye. 
 
Formål § 1-1.  
Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for 

landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal 

samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner 

og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 

 

Virkeområde § 1-2. 
Denne forskrift omfatter nybygging og ombygging av veier for landbruksformål, jf. § 1-3. 

Forskriften gjelder også massetak langs veitraseen som er nødvendige i forbindelse med 

bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg. 

 
Praktisering av forskrift 
Skal det åpnes et massetak i forbindelse med tiltak på en landbruksvei søkes det sammen med 
tiltaket som nyanlegg, ombygging eller særskilt. Det følger da vanlige søknadsprosedyre med 
høring og miljøvurderinger. 
 
Et massetak er et varig inngrep i naturen. Det er derfor uheldig å åpne mange små massetak. 
Med utvikling av mobile knuse- og sorteringsverk er det vanligvis mye penger å spare på å 
produsere egen masse til landbruksveiformål. Med et skogbruk med stadig dårligere vilkår og 
økonomi er egenproduksjon av masse ofte avgjørende for at veinettet skal holdes i stand. 
Erfaringsvis består masseuttak nå mer i å skyte ut og knuse fjell enn å ta ut morene. 
 
De aller fleste landbruksveier eies av flere som er organisert i et veilag. Veiene er ofte i et nett 
hvor alle eller bare noen av samme eierne er involvert i sideveiene. Vanligvis finner en den 



 

 

13 av 23

mest gunstige plasseringen for et massetak som dekker hele veinettet. Det vil si at vi 
godkjenner massetak for et veinett og ikke for det enkelte anlegget. 
 
Intensjonen med godkjenningen etter landbruksveiforskriften er å sikre gode masser til 
veiformål med korte transportavstander. Godkjenningen setter vilkår om at massetakene skal 
sikres for folk og dyr mot ulykker. Massetakene skal ryddes opp og lukkes ved endt bruk. 
Godkjenning etter denne forskriften betinger at massene blir brukt til eget formål og ikke for 
kommersielt salg. For salg ut over eget behov eller masse til andre formål må tiltaket 
godkjennes etter plan- og bygningsloven. 
 
 

3 MASSENES KVALITET 
 
3.1 Bergmessig kvalitet  
Det er stor kvalitetsmessig forskjell på de ulike bergartene, og langt fra alle kan brukes som 
byggeråstoff. De strengeste kravene stilles for bruk til veg- og betongformål. Spesielt til 
vegdekker på veger med stor trafikkbelastning er det strenge krav. For bruk til grøfter, 
drenering, fyllinger o.l. er det ikke så strenge krav.  
 

3.2 Tilstandsklasser 
Kvaliteten på massene er viktig både ved uttak og deponi. Massenes tilstandsklasse avgjør hva 
massene skal brukes til. Tilstandsklassene gir uttrykk for helsefaren ved å oppholde seg på 
eiendommen, og brukes for å sette grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter 
i jord til ulik arealbruk. Risiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter må 
også vurderes. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 til klasse 5. Klasse 1 er arealer som 
ikke utgjør risiko for helse eller miljø, mens over klasse 5 defineres jorda som farlig avfall.  
 

 
Figur 3: Tilstandsklasser fra veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 
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4 DAGENS SITUASJON  
 
4.1 Kommuneplanens arealdel  
Avsatte arealer 
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007. Arealdelen er nå 
under revidering.  I gjeldende arealdel er det avsatt flere områder til masseuttak, først og 
fremst i området rundt Hønefoss. Totalt er det avsatt om lag 4 000 daa. Se oversikt i tabell 
nedenfor. I tillegg til disse områdene er det markert et vurderingsområde for framtidig 

masseuttak på Eggemoen (ikke juridisk rettsvirkning). Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse 
av de enkelte områdene.  
 

Arealer avsatt til masseuttak i kommuneplanens 
arealdel 2007-2019 
Stedsnavn Nåværende Framtidig 

Nordre Myrvold 32 156 
Hval, Hallingby 49 610 
Hensmoen 431 694 480 349 
Kilemoen 1954593 967 529 
Kalkverket i Åsa 46 899 
Lamoen 127937 
Sum 2482796 1 607 971 
Totalt avsatt til masseuttak 4 090 767 

 

 
Det er varierende om disse arealene er regulert i reguleringsplan. For flere av områdene er det 
reguleringsplaner under utarbeidelse. Se vedlegg 1 for mer informasjon.  
 
Bestemmelser og retningslinjer 
Kommuneplanbestemmelsene § 3 gir følgende bestemmelser og retningslinjer til disse 
områdene:  

• Bestemmelse: I områder avsatt til råstoffutvinning må det utarbeides reguleringsplan 

med konsekvensutredning i tråd med forskrift T-1446 før nye masseuttak eller 

utvidelser av eksisterende masseuttak kan finne sted.  

• Retningslinjer: Det kan gis tillatelse til råstoffutvinning utenfor de avsatte områdene. 

Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette.  
 
Dagens kommuneplanbestemmelser inneholder ikke noe spesifikt om fylling eller deponi.  
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4.2 Ressurser i Ringerike   
Berggrunnen i Ringerike er svært variert og består av ulike bergartstyper fra ulike tidsperioder 
i den geologiske historien. Vi kan dele bergartene i kommunen inn i tre områder:  

1. De yngste bergartene tilhører Oslofeltet. Generelt er bergartene som tilhører Oslofeltet 
øst i Ringerike best egna for knusing til pukk for bruk til byggetekniske forhold. Både 
kvalitetsmessig og med hensyn til avstand til store markeder er områdene innenfor 
Oslofeltets bergarter i øst interessante. 

2. I områdene langs Randselva og ut mot Tyrifjorden inneholder berggrunnen 
hovedsakelig sedimentære bergarter som kalkstein, kalkrik sandstein og skifer.  

3. I vest og nordvest består berggrunnen av eldre stedegne og omvandlede dyp- og 
gangbergarter. Her dominerer gneis i ulike varianter. I området fra Heradsbygda, 
Follum og nordover til Hval og Skollerud finnes det gabbro som stedvis er omvandla 
til amfibolitt mot yttergrensene. Også her opptrer stedvis gneis av ulike typer.  

 
Ringerike har store sand- og grusressurser, og en god del av dette er høykvalitetsmasser – som 
er en mangelvare. Ringerike er et viktig forsyningsområde for en stor region. Oslo-området har 
i dag et sterkt press både på arealer og ressurser, og byggeråstoffer er en mangelvare. Etter 
hvert som mindre forekomster tømmes andre steder vil behovet for masser fra Ringerike øke. 
Dagens behov for byggeråstoff i Oslo og Akershus er ca. 4,2 millioner tonn per år. Fram mot 
2040 vil behovet trolig øke til 6 millioner tonn per år, og totalt 150 millioner tonn fram til 
2040. (Kilde: Planprogram for Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune 
2013)  
 
I 2012 ble det solgt over 550 000 tonn sand og grus og over 300 000 tonn knust fjell 
(pukk) til en verdi av over 75 millioner kroner fra Ringerike. Pukk blir i  hovedsak 
brukt i  kommunen, mens av sand og grus blir en stor del eksportert blant annet til Oslo 
og Akershus. Fordeles salget av grus per innbygger får vi nesten 19 tonn, noe som betyr at 
Ringerike er en eksportkommune (29 400 innbyggere per 01.01.2013). På landsbasis er forbruket 
av sand og grus 2,8 tonn per innbygger, og ca. 10 tonn pukk.  
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Figur 4: Berggrunn i Ringerike.  
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Prognoser for framtidig behov og levetid på forekomstene ut fra forskjellige forutsetninger 
er diskutert i NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand, 

grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold. I Ringerike er det registrert et totalt volum 
på knapt 500 millioner tonn. Av dette er 157 millioner tonn beregnet å være utnyttbart, og i 
forekomstene som er klassifisert som nasjonalt viktige og meget viktige i en lokal 
sammenheng er det utnyttbare volumet 51 millioner tonn.  
 

Byggeråstoffer: potensial, produksjon og regionalt behov 
Ringerike Oslo og Akershus 
Utnyttbart volum Produksjon (salg) 

2012  
Dagens behov  Forventa behov 

fram mot 2040 
500 mill  850 000  4,2 mill årlig 6 mill tonn årlig  
Tall er oppgitt i tonn.  

 

Med bakgrunn i oversikten ovenfor ser det ut til at Ringerike kan øke sin produksjon for å 
dekke en noe større andel av det regionale behovet.  
 

4.3 Grusforekomster 
Norges geologiske undersøkelser (NGU) har utarbeida et kart som viser forekomster av sand, 
grus og pukk. Se kart på neste side. Forekomstene er klassifisert og verdivurdert. 
Opplysningene er oppdatert i 2006.  Det er registrert 49 forekomster av sand og grus i 
Ringerike. NGUs oversikt viser også hvor mye som er utnyttbart i de ulike forekomstene. Se 
tabell nedenfor for oversikt over forekomster i de 3 øverste viktighetskategoriene. Kommunen 
har ikke oversikt over hvor mange av uttakene som er registrert hos NGU som er i drift i dag. 
Det kan også være uttak som er i drift som ikke er registrert.  
 
Nasjonalt viktig Meget viktig Viktig 
Eggemoen 
Hensmoen 
Kilemoen 

Djupdalsmoen 
Prestmoen 
 

Flaskerud 
Somdalen 
Haugland 
Hval 
Trampen 
Russerleiren 
Hengslemoen 

Gravlimoen 
Maurland 
Valdresstømoen 
Lamoen 
Væladalen 
Busund 
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4.4 Pukk 
Pukkressursene er per i dag ikke kartlagt. NGU er imidlertid i gang med undersøkelser i 
Buskerud, men det er usikkert når registreringer vil bli gjort i Ringerike. I Ringerike er det 
registrert fire pukkforekomster og tre lokaliteter for mulig framtidig pukkuttak. Vestsiden 
pukkverk og Djupdalsmoen steinbrudd er i drift, og regnes som henholdsvis regionalt viktig og 
svært viktig forekomst. Det er tilstrekkelig områder med planavklaring eller under regulering 
for kommuneplanperioden. Det prioriteres derfor ikke å utrede dette nærmere nå. 

 

4.5  Istandsetting og etterbruk 
Istandsetting og etterbruk er et sentralt tema i masseforvaltninga, og Ringerike har flere ulike 
eksempler på hvordan dette har vært gjort:  

Trøkstad ved Ringerike sykehus 
Her er det etablert et idrettsanlegg i et avslutta uttaksområde.  
 
Somma ved avkjøring fra E16 til Samsjøveien 
Avslutta uttaksområde er avsatt til boligformål i kommuneplanen.  
Utbygging er foreløpig ikke realisert.  
 
Kalkverket i Åsa 
Det blir drøfta om kalkverket kan brukes som deponi og fylles igjen ved avslutning.  
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 Figur 5: Ressurskart: Sand, grus og pukk Ringerike kommune. 
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4.4 Fylling og deponi 
Stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen gjør at det er et stort og økende behov for deponi av 
masser, spesielt i og rundt byer og tettsteder. Overskuddsmasser er et avfallsproblem, men kan 
også være en ressurs. Overskuddsmasser bør kartlegges med tanke på mulighetene for 
gjenbruk. Dette kan være rene jordmasser, mer eller mindre forurensa masser, betong eller 
bærelag eller asfaltmasser fra veier. Hvordan slike masser skal håndteres er bestemt av ulike 
regelverk. Forurensa masser skal håndteres etter forurensningsforskriften kapittel 2. Rene 
masser kan disponeres fritt innenfor plan- og bygningslovens krav. Det er behov for 
permanente deponier, men også områder for mellomlagring av masser som gjennom 
bearbeiding og foredling kan gjenbrukes som byggeråstoff. Arealer for mellomlagring av 
masser bør ligge i tilknytning til hovedvegnettet, for i størst mulig grad unngå miljøulemper på 
lokalt vegnett og der folk bor. 
 
I løpet av de siste åra har etterspørselen etter lokaliteter for deponering i Ringerike økt. I 
mange tilfeller har det vært ønske om å bruke rene masser for å fylle opp søkk og dæler som 
ligger i tilknytning til eksisterende jorder. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve 
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom/gjøre jordet mer 
egnet for maskinell drift.  
 
Kommunen kjenner til flere deponier i Ringerike, og det er flere pågående planprosesser 
knytta til disse. Det har vært flere eksempler på at deponier som var tenkt å være små da 
godkjenning ble gitt, har blitt store og konfliktfylte. Kommunen har ikke hatt gode nok rutiner 
for saksbehandling og oppfølging av deponiene. Det er derfor utarbeida retningslinjer for 
fylling/deponi. Retningslinjene ble vedtatt i formannskapet 16.09.2014 sak 153/14, og skal 
innarbeides i kommuneplanbestemmelsene:  

• I områder avsatt til byggeområder:  

Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 m i forhold til opprinnelig terreng, eller 

samla har et omfang på mer enn 500 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter 

plan- og bygningsloven. I rekke- eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket 

ikke være mer enn 0,5 m og 500 m2 i utstrekning.  

• I områder avsatt til LNF-område:  

Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller 

samla har et omfang på mer enn 1000 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter 

plan- og bygningsloven. På fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om 

reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Aller 

skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til 

tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning. I 

tillegg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter), 

kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes 

særskilt i hver sak.  

• For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på 

offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser.  

 
Her må det bemerkes at plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel til å stille krav om 
kompensasjon direkte i arealplaner. Men det kan for eksempel gjennom 
rekkefølgebestemmelser fastsettes avbøtende tiltak som må gjennomføres før uttak/deponering 
av masser kan skje. Dette kan videre formaliseres i en utbyggingsavtale. Avkjøring direkte til 
kommunal vei krever godkjenning fra kommunal vegmyndighet, som også kan sette 
restriksjoner på akseltrykkbelastning.  
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5 KONKLUSJONER 

 
5.1 Generelle føringer til arealdelen 
• Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder. Antall uttak skal likevel begrenses, og det tas sikte på noen 
større uttak, framfor mange små.  

• Deponiområder bør ligge i tilknytning til hovedvegnett.  

• Områder hvor det tidligere har vært masseuttak bør vurderes som deponiområder.  

• Det bør i reguleringsplaner og byggesaker der det er aktuelt stilles krav om mineralsk 
grovkartlegging av overskuddsmassers kvalitet. Dette med tanke på gjenbruk.   

 
Hensyn som må vurderes ved forslag og søknader om områder til råstoffutvinning og deponi:  

• Avstand til marked 

• Massenes kvalitet 

• Adkomst og trafikksikkerhet (boliger langs adkomstvei), 

• Dagens bruk av området 

• Omkringliggende bebyggelse (avstand fra boliger og fritidsbebyggelse) 

• Landskapsverdier 

• Kulturlandskap og kulturminner 

• Landbruk og sikring av jordressurser  

• Naturmangfold og naturområder 

• Forurensning (jord, vann, luft og støy) 

• Folkehelse og friluftsliv 

• Geoteknikk  

• Grunnforhold og risiko for skred 

• Risiko og sårbarhet 
 

5.2  Plankart – områder til råstoffutvinning og deponi 
Denne utredninga konkluderer ikke når det gjelder hvilke områder som skal settes av til de 
enkelte formål. Dette behandles konkret i revisjon av arealdelen.  
 

• Det skal avsettes tilstrekkelige områder til:   
o Deponi.  
o Uttak av byggeråstoffer. 

• Detaljeringsgrad: Kommuneplanens arealdel er en overordna plan, og skal ikke være så 
detaljert at den viser mindre uttak til husbehov i landbruket.  

• Plankartet skal vise ytre grenser for nye uttaksområder, samt ytre grenser for eksisterende 
uttaksområder som skal drives videre.  

• Deponi skal vises som "andre typer angitt bebyggelse og anlegg".  

• Det skal vurderes å sikre randsoner til uttaksområder, f.eks. gjennom hensynssone etter 
pbl. § 11-8 a. 
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5.2 Bestemmelser og retningslinjer 
Kommuneplanen skal ha bestemmelser og/eller retningslinjer om:  

• Massebalanse: Det skal være mål om størst mulig massebalanse i byggeprosjekter 
(differanse mellom forbruk og produksjon). Det vil variere når i prosessen det er mulig å 
gjøre beregninger av massebalanse, ut fra detaljeringsgrad f.eks. i en reguleringsplan. 
Generelt skal beregning av massebalanse gjøres så tidlig som mulig.  

• Temakart som viser det vi vet om ressurser og uttak skal være en del av arealdelen, med 
henvisning i bestemmelsene.  

• Søknadsplikt etter pbl. 20-1 k: Masseuttak er søknadspliktig såfremt tiltaket ikke er 
regulert. Retningslinjer som omhandler søknadsplikt for deponier/fyllinger vedtatt i 
formannskapet 16.09.2014 sak 153/14 tas inn i kommuneplanbestemmelsene.  

• Plankrav: Når utløses krav om reguleringsplan etter pbl. § 12-1? 
o Masseuttak omfattes i utgangspunktet av plan- og bygningslovens krav om 

reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak. For masseuttak over 10 000 m3 
er det krav om reguleringsplan før uttak kan starte. Dette gjelder både nye uttak og 
utvidelse av eksisterende uttak.  

o For områder som ikke er avsatt til råstoffutvinning i arealdelen, men der det drives 
eller er drevet råstoffutvinning kreves det vedtatt reguleringsplan før driften 
videreføres eller tas opp igjen ved uttak over 10 000 m3.  

o Retningslinjer som omhandler plankrav for deponier/fyllinger vedtatt i 
formannskapet 16.09.2014 sak 153/14 tas inn i kommuneplanbestemmelsene.  

• Utredningskrav: Ved utarbeidelse av reguleringsplan for uttak og deponi skal hensyn i 
punkt 5.1 utredes. Det skal alltid utarbeides en støyutredning.  

• Reguleringsplan for uttak/deponi:  
o Omfang og avgrensning skal framgå av kart og bestemmelser.  
o Adkomst til offentlig veg skal inngå i planområdet.  
o Vedlikehold og kompensasjon for slitasje på offentlig infrastruktur må styres 

gjennom egne avtaler.  
o Det skal det vurderes å stille krav/forutsetninger om istandsetting og etterbruk 

(f.eks. tilbakeføring til LNF-formål).  
o Bestemmelser om uttaksretning og etapper kan vurderes. Dette blir vanligvis 

fastsatt i driftsplan. Slike bestemmelser i reguleringsplan bør være godt begrunna, 
da det kan være tyngende vilkår for drifta. Ulike kvaliteter, praktisk og sikker drift 
kan gjøre det vanskelig å følge slike rammer.  

o Dersom regulering av masseuttak er i tilknytning til eksisterende uregulert uttak, 
skal det utarbeides en samla reguleringsplan for hele området. Krav om 
istandsetting av tidligere uttatte områder skal vurderes. 

o Dersom etterbruken er et utbyggingsformål (industri eller bolig) bør 
reguleringsplanen kun omtale dette og fastsette plankrav for etterbruken. 

• LNF-områder:  
o Det skal ikke startes opp reguleringsplaner for masseuttak utenfor områder avsatt til 

råstoffutvinning i kommuneplanen.  
o Oppstart av reguleringsplan for deponi i LNF-område kan vurderes.  
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o Uttak til husbehov i landbruket kan tillates. Dette omfatter ikke uttak i 100-
metersbeltet langs vann og vassdrag. Uttak for husbehov er mindre uttaksområder 
som drives av grunneier til eget forbruk.  

o Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre uttak, fylling eller deponering av masser 
i vassdrag og i 100-metersbeltet til vann og vassdrag og strandsonen.  
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Vedlegg1: Oversikt over deponi,uttak og planstatus

1

Nr. Lokalitet Arealstatusplan- og
bygningsloven

Merknader Ressursområde/verdi Gnr/
bnr

Kommuneplan Reguleringsplan
Deponi

1 Averøya LNF Nei Tillatelseetterjordlovenfor deler.
Søknadom tillatelseetterpbl. mottatt
04.12.14.

1/42

2 Lamyra/Moesmyra Masseuttak Nei 3/3

3 Rognerud LNF Nei Tillatelseetterjordloventil tidligeretiltak (fra
1999).Ingentillatelseetterpbl. for utført nytt
tiltak. RK harstilt kravomsøknadfor utført
tiltak ogreguleringsplanfor utvidelsen.I
tillegg erdetilagt tvangsmulkt.Vedtaketer
påklagetog er til behandlinghos
Fylkesmannen.

280/1

Pukkverk
4 Vestsidenpukkverk,

Kilemoen
Masseuttak Ja,nr. 308* *Planområde:ca.1700daa.Areal regulert til

steinbrudd/masseuttak:ca.965daa.
Antatt levetid:800år.

Kilemoen,nasjonaltviktig 52/4

5 Sommapukkverk LNF Underarbeid* *Plannr. 392erunderarbeid.
Planområdeer ikke endeligavklart.
Midlertidig dispensasjonfor 3 år fra august
2012.

275/2

6 Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Midlertidig dispensasjonpåubestemttid i
2000,medforutsetningom driftsplan.
Driftsplangodkjentav RK i 2002.

Djupdalsmoen,meget
viktig

148/1

7 Kalkverketi Åsa Masseuttak Nei Er i ferdmedå avsluttedrifta. Kan være
aktuellsomdeponi,ogdettevurderesifm.
E16ogRingeriksbanen.

9/2



Vedlegg1: Oversikt over deponi,uttak og planstatus

2

Grus/torvtak
8 Kilemoenmidtre Masseuttak Underarbeid* *Plannr. 344erunderarbeid.

Planområde:950daa.
Areal foreslåtttil råstoffutvinning:ca.800
daa.Dvs.et volumpåca.28mill m3 / ca.50
mill tonn.Antatt levetid150år.

Kilemoen,nasjonaltviktig 51/1
m.fl.

NedreKilemoen
nord

Masseuttak Ja,nr. 226. Areal regulerttil grustak:66 daa. Kilemoen,nasjonaltviktig 51/2

9 Hensmoen Masseuttak Underarbeid* *Plannr. 379erunderarbeid.
Planområde:ca.935daa,oger beregnatil å
inneholdeca.45 mill tonn,forutsattuttaktil
kote150.Antatt levetid90 år.
Harenkonsesjonfra landbruksdepartementet.

Hensmoen,nasjonalt
viktig

271/8
92/2/2
271/286

10 Prestmoen LNF Nei Innspill til kommuneplanen. Prestmoen,megetviktig 42/1
11 Kilemoennord LNF og

områdefor
grunnvann.

Nei* *Reguleringsplannr. 354for Ringerike
vannverkerunderarbeidogomfatter
arealene.Innspill til kommuneplanom
grusuttak.Det ernedlagtmidlertidig forbud
mot tiltak påeiendommen.

Kilemoen,nasjonaltviktig 52/1

12 Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Driftsplangodkjentav RK i 2002 Djupdalsmoen,meget
viktig

148/1

13 Hensmoen,Tajet LNF Hensmoen,nasjonalt
viktig

271/137

14 Hval, Hallingby Masseuttak Ja,nr. 240 Gammelttorvtak,ikke aktivitet i dag,men
innspill til kommuneplanenom åopprettholde
området.

274/3
274/5

15 NordreMyrvold,
nordfor Hallingby

Masseuttak Nei Framtidigtorvtak.Må enplanprosesstil i
forhold til bl.a.utkjøringpåE16

274/42
m.fl.

Eggemoen LNF* Nei *Det erogsåmarkertetvurderingsområdefor
framtidiguttaki kommuneplanen.
Innspill til kommuneplan.

Eggemoen,nasjonalt
viktig

93/1
92/2
m.fl.

2 Lamyra/Moesmyra Masseuttak Nei 3/3
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3

Avslutta grustak
16 Trygstad Boligområde,

idrettsanlegg
ogLNF

Ja Idrettsanleggtil NUIL, byggesterasseblokker. 38/114
38/187
m.fl.

17 Busund LNF Nei 42/11
42/18

18 Somma Boligområde Nei Ikke realisert. 275/4

Kartoversiktsomreferertil nummereringenfølgervedlagt.Med forbeholdomat ikke alle uttak/deponiermedi dennelista.Noenhargamle
såkaltegårdsuttaksomfortsatteråpnefor egetbruk, evt. fått tillatelseetterlandbruksveiforskrifta. Planerunderarbeidsomikke er i trådmed
kommuneplanen,ansessominnspill til revisjonav kommuneplanensarealdel.
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